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PROXECTO ACSUG. Resultados e avaliación 
da experiencia de implantación do Espazo 
Europeo de Educación Superior

Facultade: Ciencias da Educación e do Deporte

Curso académico: 2005-2006

Diplomatura de Mestre (Especialidade: Educación Infantil)

Curso: primeiro

Profesores implicados: Amada Traba Díaz e Jorge Soto Carballo

Bolseiro: Carlos Iglesias Piñeiro

Coordinación: Myriam Alvariñas Villaverde

1. INTRODUCCIÓN
Este proxecto nace no ano 2005 coa proposta do Decanato da Facultade de Ciencias da 
Educación (dende febreiro de 2006 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte) 
para participar na implantación progresiva do Sistema Europeo de Transferencia e Acu-
mulación de Créditos (ECTS). Nesta facultade, xa dende 1998, coexisten a diplomatura 
de Mestre (con catro especialidades: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Física e Educación Musical) e a licenciatura de Ciencias da Actividade Física e do Depor-
te, o que supón unha cifra importante de alumnado e de profesorado dentro da armazón 
social, cultural e académica de Pontevedra, pois falamos de máis de 1400 alumnos e 
arredor de 90 profesores. Neste curso académico (2006-2007) estas titulacións impár-
tense nun novo edificio situado no campus da Xunqueira.

A experiencia é subvencionada pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG) e participan nela moitas das titulacións pertencentes ao Sistema Univer-
sitario Galego; no que se refire ao noso centro, interveñen a licenciatura de Ciencias da 
Actividade Física e do Deporte e a diplomatura de Mestre (Educación Infantil). En ambos 
os casos, tanto os obxectivos que se perseguen como as accións realizadas son simila-
res. Do mesmo xeito que noutros centros universitarios, preténdese que os profesores 
universitarios se poñan en contacto co novo modelo educativo proposto pola Declaración 
de Boloña, que coñezan o marco xeral do ECTS, que elaboren as súas guías docentes 
segundo o crédito europeo e que detecten as necesidades e os aspectos de mellora ante 
a implantación dos novos planos de estudos.

Aínda que nun primeiro momento se sumaron ao proxecto cinco persoas, finalmente 
foron dúas as que levaron a cabo a experiencia piloto (docentes en 1.º curso de Mestre 
en Educación Infantil).

Non existe unha guía de titulación dos estudos de Mestre en Educación Infantil en que se 
detalle información sobre a Universidade, a facultade e a propia titulación (obxectivos, 
guías docentes, perfil dos egresados…); porén, o plano de estudos oficial contén as 
materias e os coñecementos teórico-prácticos que o alumnado debe superar para obter 
a titulación e ademais podemos sinalar outros datos de interese que se poden achar na 
propia páxina web da Universidade de Vigo:
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 - O perfil do titulado/a

O/a mestre/a en Educación Infantil é un profesional que posúe unha formación dirixida á 
actividade docente nos distintos niveis do sistema educativo, integrando unha formación 
xeral cunha formación específica na especialidade de Educación Infantil.

Este/a titulado/a está capacitado para se ocupar dos/as nenos/as na súa primeira 
etapa, e contribuír a un maior desenvolvemento das distintas formas de expresión e de 
comunicación, así como o achegamento a contidos educativos, á observación do contor-
no natural e mais social e ao desenvolvemento integral das habilidades.

- A lexislación relacionada

• Reais decretos polos que se establece o título universitario oficial

¬ Real decreto 371/2001, do 6 de abril, polo que se modifican parcial-
mente diversos reais decretos polos que se establecen títulos universi-
tarios oficiais e as directrices xerais propias dos planos de estudo con-
ducentes á súa obtención (artigo 47). Ministerio de Educación, Cultura 
e Deporte BOE: 101/2001 (data de publicación: 27-04-2001)

¬ Real decreto 1561/1997, do 10 de outubro, polo que se modifican 
parcialmente diversos reais decretos polos que se establecen títulos 
universitarios oficiais e as directrices xerais propias dos planos de estu-
do conducentes á súa obtención (artigo 37). Ministerio de Educación e 
Cultura BOE: 264/1997 (data de publicación: 04-11-1997)

¬ Real decreto 1440/1991, do 30 de agosto , polo que se establece o 
título universitario oficial de mestre, nas súas diversas especialidades 
e as directrices xerais propias dos planos de estudo conducentes á súa 
obtención. Ministerio de Educación e Ciencia BOE: 244/1991 (data de 
publicación: 11-10-1991) 

• Resolucións polas que se establece o plano de estudo na Universidade 
de Vigo

¬ Resolución do 16 de novembro de 2001, da Universidade de Vigo, pola 
que se ordena a publicación dos planos de estudo conducentes aos 
títulos de diplomado en Ciencias Empresariais e Mestre - especialidade 
en Educación Infantil e especialidade en Educación Primaria da Escola 
Universitaria de Profesorado de EXB (centro adscrito) de Vigo. (BOE 
290/2001) (BOE 04-12-2001)

¬ Resolución do 27 de xullo de 2000, da Universidade de Vigo, pola 
que se ordena a publicación dos planos de estudo da Universidade de 
Vigo, conducentes á obtención de diversos títulos universitarios. (BOE 
201/2001) (BOE 22-08-2000) 

- O plano de estudos

Na Universidade de Vigo podemos atopar os seguintes planos de estudos de mestre/a 
en Educación Infantil:

Mestre. Especialidade Educación Infantil. Plano 22-08-2000 (Ourense).
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Mestre. Especialidade Educación Infantil. Plano 22-08-2000 (Pontevedra).

Mestre. Especialidade Educación Infantil. Plano 1-12-1993 (Ourense).

Mestre. Especialidade Educación Infantil. Plano 1-12-1993 (Pontevedra).

Mestre. Especialidade Educación Infantil. Plano 04-12-2001 (Vigo ).

Mestre. Especialidade Educación Infantil. Plano 28-04-1994 (Vigo).

Os profesores participantes neste proxecto guíanse polo plano do 22-08-2000:

CÓDIGO E DENOMINACIÓN DA MATERIA TIPO CRÉDITOS MATERIAS/
S CHAVE/S

TIPO DE 
CLAVE

Primeiro Curso

202111101 Desenvolvemento da Expresión 
Plást. e a súa Didáct Troncal 6.0 

202111102 Desenvolvemento Psicomotor Troncal 6.0 

202111103 Didáctica Xeral Troncal 9.0 

202111104 Psicolox. da Educac. e do 
Desenvolv. en Idade Escolar Troncal 9.0 

202111105 Socioloxía da Educación Troncal 4.5 

202111106 Teorías e Institucións 
Contemporáneas de Educación Troncal 4.5 

202111121 Idioma Estranxeiro e a súa 
Didáctica: Francés Obrig. 4.5 

202111122 Idioma Estranxeiro e a súa 
Didáctica: Inglés  Obrig. 4.5 

202111123 Lingua Española Obrig. 6.0 

202111124 Lingua Galega Obrig. 6.0 

202111125 O Medio Natural Obrig. 4.5 

CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR O CURSO: 

Troncais: 39.0 Obrigatorios: 21.0 

Opcionais: 0.0 Libre Elección: 0.0 

Segundo Curso 

202110810 Psicoloxía Social Opcional 6.0 

202110811 Psicoloxía da Personalidade Opcional 6.0 

202111201 Bases Pedagóxicas da 
Educación Especial Troncal 4.5 
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202111202 Bases Psicolóxicas da 
Educación Especial Troncal 4.5 

202111203 Coñecemento do Medio 
Natural, Social e Cultural Troncal 6.0 

202111204 Desenvolvemento da Expresión 
Musical e a súa Didác Troncal 6.0 

202111205 Desenvolv. de Habilidades 
Lingüíst. e a súa Did. I Troncal 6.0 

202111206 Desenvolv. de Habilidades 
Lingüíst. e a dúa Did.II Troncal 6.0 

202111207 Desenvolv. do Pensamento 
Matemático e a Súa Didáct Troncal 6.0 

202111208 Literatura Infantil Troncal 4.5 

202111209 Novas Tecnoloxía Aplicadas á 
Educación Troncal 4.5 

202111210 Organización do Centro Escolar Troncal 4.5 

202111221 Introdución á Xeografía Obrig. 4.5 

202111222 Matemáticas na Educación 
Infantil Obrig. 4.5 

CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR O CURSO: 

Troncais: 52.5 Obrigatorios: 9.0 

Opcionais: 0.0 Libre elección: 12.0 

Terceiro Curso 

202111301 Prácticum Troncal 32.0 

202111321 Coñecem.do Medio Natural, 
Social e Cultural Educ.In Obrig. 4.5 

202111322 Educación Física a a súa 
Didáctica na Educ. Infant Obrig. 4.5 

202111323 Historia da Cultura Obrig. 4.5 

202111701 A Educación en Valores Opcional 6.0 

202111702 Análise Xeográfica de España Opcional 6.0 

202111703 Avaliación de Programas e 
Proxectos Educativos Opcional 6.0 

202111704 Comentario Lingüístico de 
Textos Galegos Opcional 6.0 

202111705 Debuxo Infantil Opcional 6.0 
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202111706 Didáctica da Educación 
Ambiental Opcional 6.0 

202111707 Didáctica da Educación Infantil Opcional 6.0 

202111708 Didáctica da Educación para 
A Saúde Opcional 6.0 

202111709 Educación Física na Educación 
Infantil Opcional 6.0 

202111710 Educación Matemática Opcional 6.0 

202111711 Ética Opcional 6.0 

202111712 Exercicios de Cartografía Opcional 6.0 

202111713 Filosofía do Home Opcional 6.0 

202111714 Historia da Educación Infantil Opcional 6.0 

202111715 Introdución á Historia de 
España Opcional 6.0 

202111716 Introdución á Informática Opcional 6.0 

202111717 Lingua Escrita e Lingua Oral Opcional 6.0 

202111718 O Espazo Xeográfico Europeo Opcional 6.0 

202111719 Procesos Psicolóxicos Básicos Opcional 6.0 

202111720 Psicoloxía da Educación: 
Metodoloxía Opcional 6.0 

202111721 Psicoloxía Xurídica do Menor Opcional 6.0 

202111722 Relixión I Opcional 6.0 

202111723 Relixión II Opcional 6.0 

202111724 Semántica e Léxico Opcional 6.0 

CRÉDITOS NECESARIOS PARA SUPERAR O CURSO: 

Troncais: 32.0 Obrigatorios: 3.5 

Opcionais: 18.0 Libre elección: 9.0 

Fin da especialidade 

Observacións
A Columna TIPO DE CHAVE, pode tomar os seguintes valores: 
 M: impide a matrícula se non se supera a chave. 
 C: impide a cualificación se non se supera a chave. 
 R: téñense que matricular á vez, mais non impide a cualificación. 
 T: pódese matricular se estivo matriculado, algunha vez, da materia chave. 
As materias que non se imparten ou sen dereito a docencia amósanse en cursiva.
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2. DESEÑO DO PROXECTO DE ADAPTACIÓN
Neste punto, en que comezamos a explicar en que consistiu o proceso desta experiencia 
piloto, é preciso subliñar que aínda que algunhas das accións desenvolvidas son específi-
cas do grupo da diplomatura, outras son comúns coas levadas a cabo nesta facultade na 
licenciatura de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, pois nesta titulación e baixo a 
coordinación de Cristina López Villar levouse a cabo un proxecto similar a este en que par-
ticipou un bo número de profesores; así, por exemplo, as dúas profesoras coordinadoras 
reuníronse periodicamente, os alumnos bolseiros traballaron en conxunto supervisados 
por elas, os obxectivos que se formularon dende un primeiro momento foron os mesmos, 
os cuestionarios para o alumnado foron similares etc.

Os profesores comezaron elaborando as súas guías docentes e dende un principio acor-
douse que sería interesante elaborar un instrumento para o alumnado, de xeito que o 
cubrisen e nós puidésemos comprobar se as previsións do docente coincidían coa rea-
lidade. Tamén se pensou na posibilidade de administrar unha enquisa ao final de curso 
para recoller información sobre a experiencia e coñecer o seu parecer sobre o proceso.

Canto aos docentes, a nosa idea era a de facer un informe final coas reflexións, cos 
puntos fortes e débiles da experiencia e coas suxestións para mellorala. Con este fin 
elaborouse unha listaxe de fortalezas e de debilidades, para a que nos baseamos nas 
experiencias doutras facultades, de xeito que servisen de guía para dar ideas á hora de 
redactarmos e de reflexionarmos sobre a práctica.

É importante subliñarmos que xa dende o deseño os dous profesores mostraron un inte-
rese pola utilización das novas tecnoloxías, valorando estas ferramentas e cumprindo coa 
filosofía do Espazo Europeo de Educación Superior. No caso dun deles, xogabamos con 
vantaxe, ao se tratar dunha persoa que xa tiña páxina web (“cólganse” documentos para o 
alumnado, realízanse foros…) e é coñecedor do funcionamento das plataformas virtuais.

Os obxectivos propostos para a experiencia piloto son:

Respecto ao profesorado

• Coñecer o marco xeral do sistema europeo de transferencia de créditos.

• Elaborar e desenvolver unha guía docente baseada no ECTS.

• Coordinarse e colaborar con outros profesores implicados no proceso.

• Introducir orientacións e axudas pedagóxicas a través do uso da novas tec-
noloxías da información e da comunicación.

• Proporcionarlle a información necesaria ao alumnado sobre o contido dos 
programas para a organización, a orientación e a facilitación da súa apren-
dizaxe ao longo do proceso formativo.

• Detectar as problemáticas e as necesidades que supón a implantación des-
te novo sistema, propor melloras e reflexionar sobre o que supón este cam-
bio na nosa facultade en particular e na Universidade en xeral.

Respecto ao alumnado

• Participar no proceso de recollida de información e avaliación sobre o novo 
sistema de créditos.
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Destes obxectivos derivaríanse unhas accións, que xa dende un primeiro momento esta-
ban definidas:

• Deseño dun modelo de guía docente acorde cos requirimentos do EEES

• Desenvolvemento desa guía ao longo do cuadrimestre

• Elaboración dun informe que especifique como se realizou a experiencia e 
as conclusións derivadas dese proceso (debilidades, fortalezas e puntos de 
mellora)

En resumo, o deseño do proxecto tivo como prioridade elaborar as guías docentes, des-
envolvelas e avaliar a experiencia. As guías que os profesores empregaron para a con-
secución do proxecto foron entregadas á ACSUG o 25 de xullo de 2005 e expóñense no 
apartado 7 (apéndices electrónicos). Para a súa elaboración os profesores baseáronse 
principalmente no modelo de Guía docente da Vicerreitoría de Titulacións, Posgrao e For-
mación Permanente da Universidade de Vigo, na Guía para a planificación didáctica da 
docencia universitaria no marco do EEES de Miguel Zabalza da Universidade de Santiago 
de Compostela e tamén nun modelo desenvolvido pola Universidade de Alacante.

O grupo de traballo estaba constituído por catro persoas: a coordinadora, os dous profe-
sores (todos mestres asociados da Universidade de Vigo) e o bolseiro.

Como xa mencionamos con anterioridade, aínda que nun principio había cinco profeso-
res no proxecto, foron dous (docentes do primeiro curso da especialidade de Educación 
Infantil) os que finalmente o puxeron en marcha: Amada Traba Díaz, que imparte Socio-
loxía da Educación no segundo cuadrimestre e Jorge Soto Carballo, que imparte Teoría e 
Institucións Contemporáneas da Educación no primeiro cuadrimestre.

MESTRE/A MATERIA CURSO CUADRIMESTRE

Amada Traba Díaz Socioloxía da Educación 1.º 2.º

Jorge Soto Carballo Teoría e Institucións 
Contemporáneas da Educación 1.º 1.º

3. DESENVOLVEMENTO DA EXPERIENCIA (1)
O persoal implicado na experiencia foi principalmente o profesorado, xa que o feito de 
se impartir a docencia nun centro con espazos limitados fixo que non se puidesen formu-
lar actividades docentes que implicasen outros membros da comunidade. O persoal de 
administración e servizos non tivo unha participación especial, xa que seguiu desenvol-
vendo actividades de préstamo de material ou de reserva de instalacións como se fai co 
resto do profesorado.

Nun primeiro momento comezamos a traballar sen o bolseiro xa que este se incorporou 
en decembro para realizar diferentes tarefas durante cinco meses aproximadamente (tres 
horas diarias); estas tarefas son principalmente de procura na rede, de apoio aos docen-
tes implicados e de introdución e análise de datos. Ademais, xunto co bolseiro temos á 
nosa disposición un ordenador portátil, que será utilizado fundamentalmente por este e 
que nos facilita a ACSUG por participar no proxecto.

A dinámica do grupo foi a de traballar a través do correo electrónico e de reunións perió-
dicas en que se ían tomando as decisións entre os docentes implicados e a coordinadora. 
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O bolseiro reuníase case sempre coa coordinadora, mais non só estaba a súa disposición 
senón que desenvolveu tamén labores solicitados directamente polos profesores (procu-
ra de información, recollida de datos…). Esta persoa elaboraba e entregaba cada mes un 
informe en que detallaban as horas e as accións desenvolvidas.

Respecto ao profesorado, temos que mencionar que, dada a normativa da Universida-
de, as guías só supuxeron unha modificación na forma e non no fondo dos programas 
orixinais, xa que ao seren programas aprobados en reunións de departamento e expostos 
publicamente non se podían modificar radicalmente os aspectos que alí se reflectían. En 
todo caso, tanto os departamentos como o Decanato foron informados destes cambios.

A elaboración das guías foi acompañada de información concreta e de documentación 
que facilitou a ACSUG e a Universidade de Vigo, así como modelos de guías elaboradas 
por outros membros da comunidade universitaria. Dado o carácter experimental da ex-
periencia, permitiuse que cada profesor adaptase o seu programa en función das súas 
necesidades, sen seguir un modelo único, tendo en conta que este curso serviría para 
recoller información e poder elaborar unha guía máis completa para o seguinte.

Basicamente, o modelo de guía tiña que conter os apartados que esquematizamos a 
continuación: 

1. Identificación da materia
2. Contextualización
3. Obxectivos/competencias
4. Prerrequisitos
5. Contados/temario
6. Metodoloxía docente
7. Plano de traballo do alumnado/desenvolvemento ECTS/ cronograma
8. Bibliografía e recursos
9. Avaliación 
10. Información complementaria

Despois de se elaboraren as guías, foron revisadas pola coordinadora que lles comunicou 
aos docentes o seu parecer e se fixeron as modificacións pertinentes, que foron practi-
camente nulas.

Tras a elaboración das guías, fíxose unha busca de sistemas de recollida de información 
do alumnado e propúxose unha ficha básica para o profesorado (véxase apartado 7, 
apéndices electrónicos).

O 21 de decembro de 2005 organizouse na facultade unha Xornada orientada ao persoal 
docente e investigador sobre o EEES, co fin de informar a todo o profesorado do centro 
sobre os novos cambios que haberá na universidade no futuro co ECTS, e tamén co fin de 
expoñer por parte das coordinadoras do proxecto na licenciatura e na diplomatura como 
se estaba a desenvolver a experiencia; aproveitouse ademais a ocasión para amosar a 
nosa disposición á hora de compartir documentos e información en xeral para o resto 
do profesorado. Nesa mesma xornada algúns especialistas informaron sobre As novas 
tecnoloxías aplicadas ao EEES (Plataforma TEMA e E-Learning). Ademais, a coordinadora 
do proxecto asistiu a un curso sobre “Titorías no marco do Espazo Europeo de Educación 
Superior” e facilitóuselles a documentación aos membros do grupo.
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4. DESENVOLVEMENTO DA EXPERIENCIA (2)
Para valorar o traballo do alumnado a respecto da experiencia piloto utilizáronse dous 
instrumentos de avaliación:

- No caso de Socioloxía da Educación, impartida no segundo cuadrimestre, o 
alumnado cubriu cada semana unha ficha coas horas dedicadas a diferen-
tes actividades:

ASPECTOS PARA AVALIAR TEMPO (horas/minutos) DIFICULTADE*

DOCENCIA
AULAS TEÓRICAS 1  2  3  4  5

AULAS PRÁCTICAS 1  2  3  4  5

TRABALLO AUTÓNOMO
INDIVIDUAL 1  2  3  4  5

GRUPAL 1  2  3  4  5

TITORÍAS 1  2  3  4  5

* onde 1= ningunha e 5 = moita

- Por outra banda, e nas dúas materias, a final de curso os alumnos deron 
a súa opinión xeral sobre o proceso mediante unha enquisa anexada no 
capítulo 7 deste informe.

Os RESULTADOS que se derivan da aplicación destes instrumentos se describen a con-
tinuación:

4.1. RESULTADOS RELATIVOS Á MATERIA DE SOCIOLOXÍA 
DA EDUCACIÓN

RESULTADOS DA INFORMACIÓN RECOLLIDA NAS FICHAS 

Estes son os resultados das fichas respondidas polos alumnos semana a semana con 
respecto á materia de Socioloxía da Educación e relativos ao TEMPO utilizado en diferen-
tes tarefas.

 

Horas 
totais 
docencia 
teórica

Horas 
totais 
docencia 
laboratorio

Horas 
totais 
traballo 
individual

Horas 
totais 
traballo 
grupal

Horas 
totais 
titoría

Horas 
totais

N 
Válidos 136 136 136 136 136 136

Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 1:34 0:54 2:50 0:24 0:03 5:47

Mediana 2:00 1:00 2:00 0:00 0:00 5:00

Desv. típ. 0:51 0:27 2:41 0:52 0:15 3:11

Mínimo 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:30

Máximo 3:00 2:00 18:00 5:00 1:45 21:00
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Neste cadro observamos como a media da docencia teórica foi de 1:34 horas, na docen-
cia de laboratorio 0:54, as horas de traballo individual 2:50 e de traballo grupal de 0:24. 
Menos son as horas que os alumnos van ás titorías xa que a media foi de 3 minutos. Nas 
horas totais a media é de 5:47.

Horas totais docencia teórica

Como observamos no gráfico, os alumnos asistiron máis as últimas clases que as pri-
meiras, aínda que non existe moita diferenza entre eles. Como media o alumnado asistiu 
1:30 horas á docencia teórica.

Horas totais de laboratorio

Neste gráfico pódese apreciar que a media foi de 0:30 canto á asistencia ás prácticas, a 
coincidir co maior pico nas ultimas semanas.

Horas totais traballo individual
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Nas últimas semanas foi onde o alumnado traballou máis horas, acadando picos de ata 
10:00 horas, mais tamén podemos observar como, durante as primeiras semanas, os 
alumnos seguiron traballando unhas horas bastante considerables, variando moito entre 
diferentes alumnos.

Semana 
da 
enquisa

 

Horas 
totais 
docen-
cia 
teórica

Horas 
totais 
docencia 
laborato-
rio

Horas 
totais 
traballo 
indivi-
dual

Horas 
totais 
traballo 
grupal

Horas 
totais 
titoría

Horas 
totais

Semana 
13-03-06 N Válidos 28 28 28 28 28 28

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 2:00 0:53 2:09 0:06 0:00 5:09

 Mediana 2:00 1:00 2:00 0:00 0:00 5:00

 Desv. típ. 0:16 0:24 1:46 0:18 0:00 1:59

 Mínimo 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00

 Máximo 3:00 2:00 7:00 1:00 0:00 10:00

Semana 
20-03-06 N Válidos 28 28 28 28 28 28

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 2:00 1:06 2:15 0:35 0:06 6:04

 Mediana 2:00 1:00 2:00 0:00 0:00 6:00

 Desv. típ. 0:16 0:16 1:22 0:42 0:18 1:52

 Mínimo 1:00 1:00 0:00 0:00 0:00 3:00

 Máximo 3:00 2:00 6:00 2:00 1:00 10:00

Semana 
27-03-06 N Válidos 19 19 19 19 19 19

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 0:12 0:56 2:04 0:17 0:00 3:31

 Mediana 0:00 1:00 1:00 0:00 0:00 3:00

 Desv. típ. 0:37 0:31 2:04 0:50 0:00 2:10

 Mínimo 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00

 Máximo 2:00 2:00 7:00 3:30 0:00 8:00

Semana 
03-04-06 N Válidos 13 13 13 13 13 13

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 1:41 0:48 2:24 0:18 0:04 5:17
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Semana 
da 
enquisa

 

Horas 
totais 
docen-
cia 
teórica

Horas 
totais 
docencia 
laborato-
rio

Horas 
totais 
traballo 
indivi-
dual

Horas 
totais 
traballo 
grupal

Horas 
totais 
titoría

Horas 
totais

 Mediana 2:00 1:00 2:00 0:00 0:00 5:00

 Desv. típ. 0:45 0:28 2:31 0:37 0:16 2:08

 Mínimo 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 2:30

 Máximo 2:00 1:30 10:00 2:00 1:00 10:00

Semana 
10-04-06 N Válidos 14 14 14 14 14 14

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 2:08 0:55 3:04 0:25 0:00 6:34

 Mediana 2:00 1:00 2:00 0:00 0:00 5:30

 Desv. típ. 0:21 0:36 2:07 1:05 0:00 3:06

 Mínimo 2:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:00

 Máximo 3:00 2:00 7:30 4:00 0:00 13:00

Semana 
17-04-06 N Válidos 8 8 8 8 8 8

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 2:07 0:52 7:28 0:00 0:00 10:28

 Mediana 2:00 1:00 7:00 0:00 0:00 10:00

 Desv. típ. 0:21 0:21 5:24 0:00 0:00 5:24

 Mínimo 2:00 0:00 1:00 0:00 0:00 4:00

 Máximo 3:00 1:00 18:00 0:00 0:00 21:00

Semana 
24-04-06 N Válidos 5 5 5 5 5 5

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 1:34 1:00 4:12 0:12 0:00 6:58

 Mediana 2:00 1:00 4:30 0:00 0:00 6:20

 Desv. típ. 0:35 0:00 1:40 0:26 0:00 1:54

 Mínimo 0:50 1:00 2:00 0:00 0:00 5:00

 Máximo 2:00 1:00 6:00 1:00 0:00 10:00

Semana 
01-05-06 N Válidos 3 3 3 3 3 3

  Perdidos 0 0 0 0 0 0
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Semana 
da 
enquisa

 

Horas 
totais 
docen-
cia 
teórica

Horas 
totais 
docencia 
laborato-
rio

Horas 
totais 
traballo 
indivi-
dual

Horas 
totais 
traballo 
grupal

Horas 
totais 
titoría

Horas 
totais

 Media 0:40 0:30 0:50 0:00 0:00 2:00

 Mediana 0:00 0:30 0:30 0:00 0:00 2:00

 Desv. típ. 1:09 0:30 1:02 0:00 0:00 1:00

 Mínimo 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:00

 Máximo 2:00 1:00 2:00 0:00 0:00 3:00

Semana 
08-05-06 N Válidos 2 2 2 2 2 2

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 1:00 0:30 0:45 0:00 0:00 2:15

 Mediana 1:00 0:30 0:45 0:00 0:00 2:15

 Desv. típ. 1:24 0:42 0:21 0:00 0:00 2:28

 Mínimo 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 0:30

 Máximo 2:00 1:00 1:00 0:00 0:00 4:00

Semana 
15-05-06 N Válidos 4 4 4 4 4 4

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 1:00 0:37 1:45 0:18 0:00 3:41

 Mediana 1:00 0:30 1:30 0:15 0:00 4:07

 Desv. típ. 1:09 0:37 1:42 0:22 0:00 1:31

 Mínimo 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:30

 Máximo 2:00 1:30 4:00 0:45 0:00 5:00

Semán 
22-05-06 N Válidos 7 7 7 7 7 7

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 1:08 0:45 4:17 1:53 0:03 8:08

 Mediana 1:30 0:30 4:00 1:00 0:00 6:45

 Desv. típ. 0:51 0:39 2:42 1:44 0:06 3:15

 Mínimo 0:00 0:00 1:00 0:30 0:00 4:35

 Máximo 2:00 2:00 8:00 5:00 0:15 13:00

Semán 
29-05-06 N Válidos 5 5 5 5 5 5
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Semana 
da 
enquisa

 

Horas 
totais 
docen-
cia 
teórica

Horas 
totais 
docencia 
laborato-
rio

Horas 
totais 
traballo 
indivi-
dual

Horas 
totais 
traballo 
grupal

Horas 
totais 
titoría

Horas 
totais

  Perdidos 0 0 0 0 0 0

 Media 1:06 0:36 5:36 1:00 0:39 8:57

 Mediana 1:30 0:30 6:00 0:30 0:00 8:30

 Desv. típ. 1:01 0:25 4:12 1:41 0:53 5:47

 Mínimo 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 2:15

 Máximo 2:00 1:00 11:00 4:00 1:45 17:30

Horas totais traballo grupal

Algúns alumnos traballaron moito máis conxuntamente nas últimas semanas de curso, 
mais tamén vemos que hai moitos que tan só traballaron 30 minutos ao final de curso.

Horas totais titorías
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Neste gráfico vemos que as titorías non se utilizan demasiado por parte do alumnado 
desta materia.

Horas totais 

Neste último gráfico vemos como as horas totais utilizadas polos alumnos da materia So-
cioloxía da Educación varía moito, mais podemos dicir que nas últimas semanas é cando 
o alumnado acumula máis carga de traballo e, por conseguinte, máis horas. A continua-
ción, amosamos os resultados relativos á DIFICULTADE que lle supuña ao alumnado de 
Socioloxía da Educación as distintas actividades:

 
Dificultade 
docencia 
teórica

Dificultade 
docencia 
laboratorio

Dificultade 
traballo 
individual

Dificultade 
traballo 
gripal

Dificultade 
titoría

N 
Válidos 106 117 123 38 7

Perdidos 30 19 13 98 129

Media 3,12 2,98 3,25 3,08 2,71

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Desv. típ. ,923 1,017 1,021 1,024 ,951

Mínimo 1 1 1 1 1

Máximo 5 5 5 5 4

Como se pode apreciar neste cadro, na dificultade da materia Socioloxía da Educación, 
a media indica que lles pareceu algo difícil a materia.

Semana 
da 
enquisa

 
Dificultade 
docencia 
teórica

Dificultade 
docencia 
laboratorio

Dificultade 
traballo 
individual

Dificultade 
traballo 
grupal

Dificultade 
titoría

Semana 
13-03-06 N Válidos 27 26 26 4 0

  Perdidos 1 2 2 24 28

 Media 2,81 2,73 3,00 3,50  

 Mediana 3,00 2,50 3,00 4,00  
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Semana 
da 
enquisa

 
Dificultade 
docencia 
teórica

Dificultade 
docencia 
laboratorio

Dificultade 
traballo 
individual

Dificultade 
traballo 
grupal

Dificultade 
titoría

 Desv. típ. 1,111 1,185 1,095 1,915  

 Mínimo 1 1 1 1  

 Máximo 5 5 5 5  

Semana 
20-03-06 N Válidos 28 28 27 14 3

  Perdidos 0 0 1 14 25

 Media 3,07 3,39 3,07 3,07 2,00

 Mediana 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00

 Desv. típ. ,858 ,956 ,958 1,141 1,000

 Mínimo 1 1 1 1 1

 Máximo 5 5 5 5 3

Semana 
27-03-06 N Válidos 2 16 15 3 0

  Perdidos 17 3 4 16 19

 Media 3,50 3,38 3,00 3,33  

 Mediana 3,50 4,00 3,00 4,00  

 Desv. típ. ,707 ,806 1,069 1,155  

 Mínimo 3 2 1 2  

 Máximo 4 4 5 4  

Semana 
03-04-06 N Válidos 10 9 11 2 0

  Perdidos 3 4 2 11 13

 Media 3,20 3,33 3,55 3,00  

 Mediana 3,00 4,00 4,00 3,00  

 Desv. típ. ,789 ,866 1,036 ,000  

 Mínimo 2 2 1 3  

 Máximo 4 4 5 3  

Semana 
10-04-06 N Válidos 14 11 12 2 0

  Perdidos 0 3 2 12 14

 Media 3,29 2,64 3,67 3,00  

 Mediana 3,00 3,00 4,00 3,00  
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Semana 
da 
enquisa

 
Dificultade 
docencia 
teórica

Dificultade 
docencia 
laboratorio

Dificultade 
traballo 
individual

Dificultade 
traballo 
grupal

Dificultade 
titoría

 Desv. típ. ,914 1,120 ,778 ,000  

 Mínimo 2 1 2 3  

 Máximo 5 4 5 3  

Semana 
17-04-06 N Válidos 8 7 8 0 0

  Perdidos 0 1 0 8 8

 Media 3,00 2,29 3,75   

 Mediana 3,00 2,00 4,00   

 Desv. típ. ,535 1,113 1,035   

 Mínimo 2 1 2   

 Máximo 4 4 5   

Semana 
24-04-06 N Válidos 5 5 5 1 0

  Perdidos 0 0 0 4 5

 Media 3,80 3,00 2,80 3,00  

 Mediana 4,00 3,00 3,00 3,00  

 Desv. típ. ,837 ,000 1,095   

 Mínimo 3 3 1 3  

 Máximo 5 3 4 3  

Semana 
01-05-06 N Válidos 1 2 2 0 0

  Perdidos 2 1 1 3 3

 Media 2,00 2,50 3,00   

 Mediana 2,00 2,50 3,00   

 Desv. típ.  ,707 ,000   

 Mínimo 2 2 3   

 Máximo 2 3 3   

Semana 
08-05-06 N Válidos 1 1 2 0 0

  Perdidos 1 1 0 2 2

 Media 4,00 3,00 3,00   

 Mediana 4,00 3,00 3,00   
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Semana 
da 
enquisa

 
Dificultade 
docencia 
teórica

Dificultade 
docencia 
laboratorio

Dificultade 
traballo 
individual

Dificultade 
traballo 
grupal

Dificultade 
titoría

 Desv. típ.   1,414   

 Mínimo 4 3 2   

 Máximo 4 3 4   

Semana 
15-05-06 N Válidos 2 3 3 2 0

  Perdidos 2 1 1 2 4

 Media 3,50 2,67 3,67 3,00  

 Mediana 3,50 3,00 4,00 3,00  

 Desv. típ. ,707 1,528 ,577 ,000  

 Mínimo 3 1 3 3  

 Máximo 4 4 4 3  

Semana 
22-05-06 N Válidos 5 5 7 7 2

  Perdidos 2 2 0 0 5

 Media 3,60 2,40 3,57 3,00 3,00

 Mediana 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00

 Desv. típ. 1,140 ,548 1,272 1,000 ,000

 Mínimo 2 2 2 2 3

 Máximo 5 3 5 5 3

Semana 
29-05-06 N Válidos 3 4 5 3 2

  Perdidos 2 1 0 2 3

 Media 3,33 2,75 3,80 2,67 3,50

 Mediana 3,00 3,00 4,00 3,00 3,50

 Desv. típ. ,577 ,500 ,837 ,577 ,707

 Mínimo 3 2 3 2 3

 Máximo 4 3 5 3 4
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Dificultade docencia teórica

A dificultade foi en aumento a medida que pasaron as semanas.

Dificultade docencia laboratorio

Noutrora, neste gráfico a maior dificultade, aínda que non foi moita, deuse na semana 27 
que corresponde ao 10-04-06.

Dificultade traballo individual

Como na dificultade da docencia teórica, a medida que foron pasando as semanas, foi 
incrementando a percepción de dificultade dos alumnos.
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Dificultade traballo grupal

A dificultade do traballo grupal variou moito entre as semanas, xa que na semana 29 
(24-04-06) foi o pico máis alto de dificultade, provocado por algunha exposición grupal 
final.

A dificultade da titoría a menosprezamos ao non termos datos significativos para a ana-
lizarmos.

RESULTADOS DA ENQUISA APLICADA AO ALUMNADO A FINAL DE CURSO. SOCIOLOXÍA 
DA EDUCACIÓN

Número de persoas entrevistadas: 51

1.- Afrontaches de forma diferente as materias con ECTS e as que non o son?

Como observamos no gráfico, o 54,9 % das persoas entrevistadas dixo que si afrontou de 
forma diferente as materias con ECTS; en cambio, o 45,1% dixo que non.
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2.- Indica, en todo caso, se che supuxo maior, menor ou similar grao de implicación, nivel 
de esixencia, incentivo etc. a respecto do resto das materias:

No que se refire ao grao de implicación, ao 68% resultoulle maior e a un 32% resultoulle 
de forma similar.

No nivel de esixencia, ao 52% pareceulle maior, a un 46% similar e menor tan só a un 
2% das persoas entrevistadas.
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No apartado que se refire ao incentivo ou estímulo que lle supuxo a experiencia, ao 54% 
pareceulle similar, a un 28% menor e tan só un 18% maior.

No nivel de aprendizaxe, a un 67,3% pareceulle similar, a un 20,4% maior e a un 12,2% 
menor.
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Na dificultade, atopamos como a un 65% pareceulle maior a dificultade, a un 30% simi-
lar e a un 2% menor.

3.- Pareceuche positiva a experiencia?

Das persoas entrevistadas, a un 52,94% pareceulle positiva a experiencia do proxecto 
piloto, en cambio un 47,06% dixo que non.
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4.- Estenderías a experiencia a todas as materias?

Segundo un 78,4% dos entrevistados, non estendería a experiencia a todas as materias, 
en cambio un 21,6% si.

5.- As condicións materiais / recursos con que se levou a cabo a experiencia parécen-
che adecuados?

O 66,7% dos entrevistados opina que non lle pareceu axeitados os recursos e/ou condi-
cións materiais; porén ao 33,3% si lle pareceu axeitados.

A seguir, valora do 1 ao 5, onde 1 é a peor valoración e 5 a mellor:
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6.- A respecto do ensino virtual / aplicación de novas tecnoloxías, tanto nos créditos 
prácticos como nos teóricos, no caso de que foren empregadas:

Coma observamos no cadro, o 48,9% das persoas entrevistadas valorárono cun 3, o 
23,4% como un 2, o 12,8% como un 4 e como un 1 e como un 5 un 2,1%.

7.- A respecto do sistema de avaliación da materia:

No que se refire ao sistema de avaliación da materia de Socioloxía da Educación, un 
41,2% valorárono cun 4, o 37,3% valorárono cun 3, o 15,7% cun 2, un 3,9% cun 1 e un 
2% cun 5.
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8.- A respecto da actuación docente:

Na actuación docente, un 45,1% valorouna cun 3, cun 4 un 29,4%, cun 2 un 11,8%, cun 
1 un 7,8% e cun 5 un 5,9%.

9.- A respecto do proceso en xeral:

Para concluír, a valoración do proceso en xeral foi cun 3 o 37,3%, cun 2 un 29,4%, cun 4 
un 25,5% cun 1 un 5,9% e cun 5 o 2% das persoas entrevistadas.

Respecto ás preguntas abertas, as respostas dos estudantes son: 

10. Que é o que máis che gustou desta experiencia?

ASPECTOS POSITIVOS

PRINCIPAIS: (comentada por varios alumnos/as)

· o traballo en grupo
· ti marcas o ritmo, permíteche levar a materia a túa maneira
· coñecer a materia
· a atención personalizada 
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OUTROS: 

· a autoavaliación
· maior posibilidade de opinión na aula
· implicación da docente
· innovacións establecidas
· ter os exames repartidos
· a boa relación coa docente
· o ambiente
· a organización das actividades
· fainos partícipes do proceso educativo

11. Que é o que menos che gustou desta experiencia?

ASPECTOS NEGATIVOS

PRINCIPAIS: (comentada por varios alumnos/as)

· gran cantidade de traballos 
· as prácticas (falta de tempo...)
· impartición moi rápida dos contidos, materia sen explicar, que non hai 

tempo para explicar a materia
· falta de tempo nos traballos
· maior dificultade e responsabilidade

OUTROS: 

· demasiados alumnos por aula
· excesiva planificación
· que queden as cousas para o último momento
· que haxa que ser máis independentes
· grupos moi grandes para as prácticas
· debates na clase
· poucos espazos de traballo
· falta de información e orientación con respecto ao que se agarda do 

alumno
· a distribución das clases
· contabilizar as horas
· a forma de levar a docencia
· mala organización
· pouca implicación docente

4.2. RESULTADOS RELATIVOS Á MATERIA DE TEORÍA E 
INSTITUCIÓNS CONTEMPORÁNEAS DA EDUCACIÓN

RESULTADOS DA ENQUISA APLICADA AO ALUMNADO A FINAL DE CURSO. TEORÍA E 
INSTITUCIÓNS CONTEMPORÁNEAS DA EDUCACIÓN.

Número de persoas entrevistadas: 47



32 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Educación Infantil de Pontevedra

1.- Afrontaches de forma diferente as materias con ECTS e as que non o son?

Como observamos no gráfico, o 54,35 % dos entrevistados dixo que si afrontou de formas 
diferentes as materias con ECTS, en cambio, o 45,65% dixo que non.

2.- Indica, en todo caso, se che supuxo maior, menor ou similar grao de implicación, nivel 
de esixencia, incentivo etc. a respecto do resto das materias:

No que se refire ao grao de implicación, ao 59,6% resultoulle maior, a un 36,2% resultolle 
de forma similar e a un 4,3% menor.
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No nivel de esixencia, ao 53,2% pareceulle maior, a un 3,3% similar e menor tan só a un 
8,5% das persoas entrevistadas.

No apartado que se refire o incentivo que lle supuxo a experiencia, ao 44,7% pareceulle 
similar, a un 36,2% menor e tan só a un 19,1% maior.
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No nivel de aprendizaxe, a un 57,4% pareceulle similar, a un 29,8% maior e a un 
12,8% menor.

Na dificultade, atopamos como a un 48,9% pareceulle similar a dificultade, a un 40,4% 
maior e a un 10,6% menor.
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3.- Pareceuche positiva a experiencia?

Dos entrevistados, a un 61,7% pareceulle positiva a experiencia do proxecto piloto, en 
cambio a un 38,3% non.

4.- Estenderías a experiencia a todas as materias?

Segundo un 78,7% das persoas entrevistadas, non estendería a experiencia a todas a 
materias, en cambio un 21,3% si.
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5.- As condicións materiais/recursos con que se levou a cabo a experiencia parécen-
che axeitados?

Ao 51,06% dos entrevistados non lle pareceu axeitados os recursos e/ou as condicións 
materiais, porén, ao o 48,94% si lles pareceu axeitados.

A seguir, valora do 1 ao 5, onde 1 é a peor valoración e 5 a mellor:

6.- A respecto do ensino virtual / aplicación de novas tecnoloxías, tanto nos créditos 
prácticos como nos teóricos, no caso de que foren empregadas:

Como observamos no cadro, o 44,7% das persoas entrevistadas valorouno cun 3, o 
22,7% como un 4, o 10,6% como un 5 e un 8,5% cun 1 e 2 respectivamente.
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7.- A respecto do sistema de avaliación da materia:

No que se refire ao sistema de avaliación da materia de Teorías e Institucións Contempo-
ráneas Educativas, un 44,7% valorouno cun 4, o 29,8% valorouno cun 3, o 17% cun 5 e 
cun 1 e 2 un 6,4% e un 2,1% respectivamente.

8.- A respecto da actuación docente:

Na actuación docente un 38,3% valorouno cun 4, cun 5 un 31,9%, cun 3 un 6,4% e cun 
2 e cun 1 un 6,4% e un 4,3%.
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9.- A respecto do proceso en xeral:

Para concluír, a valoración do proceso en xeral foi cun 4 o 38,3%, cun 3 un 36,2%, cun 
5 e 2 un 10,6% cada un, e cun 1 o 4,3% dos entrevistados.

Respecto ás preguntas abertas, as respostas dos estudantes son: 

10. Que é o que máis che gustou desta experiencia?

ASPECTOS POSITIVOS

PRINCIPAIS: (son comentados por varios alumnos)

· as novas tecnoloxías, innovacións
· que hai tempo para preparar a materia
· o contacto/trato directo co profesor
· os debates/conversacións
· o grao de implicación/actuación do docente
· a relación co docente

OUTROS: 

· coñecer unha nova forma de dar clase
· coñecer a materia
· maior responsabilidade
· as explicacións do profesor
· a interacción entre todos
· as titorías
· individualización coas titorías
· o traballo en grupo
· as clases
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11. Que é o que menos che gustou desta experiencia?

ASPECTOS NEGATIVOS

PRINCIPAIS: (son comentados por varios alumnos)

· gran cantidade e dificultade dos traballos 
· maior dificultade e menos trato co docente
· falta de tempo
· explicación rápida dos contidos/excesivo temario

OUTROS: 

· grupos moi grandes para as prácticas 
· excesiva planificación, mal programado
· que o profesor librase traballo
· cambio moi radical
· dúbidas que crea a experiencia
· as prácticas
· pouca presenza do docente, falta de implicación docente

5. AVALIACIÓN GLOBAL DO PROCESO DE EXPERIMEN-
TACIÓN (RESULTADO CRÍTICO DAS SÚAS EXPERIENCIAS)

5.1. PERSPECTIVA E REFLEXIÓNS PERSOAIS DO EQUIPO 
DECANAL 

O decanato ratifica a idea dos profesores de que as condicións de traballo non eran as 
adecuadas e da falta de medios e de recursos. Por outra banda, o esforzo e a creativida-
de do profesorado supliu neste centro as dificultades atopadas. Evidentemente, fica un 
longo camiño por percorrermos, tanto no referente ao PDI, como ao PAS e ao alumnado; 
este último será probablemente o que teña que cambiar en maior medida a súa filosofía 
de traballo e converterse pouco a pouco nun estudante activo, indagador, autónomo que 
comprenda que a figura do mestre é agora a dun profesor orientador máis que un simple 
repetidor de coñecementos. En todo caso, dende o Decanato valórase a experiencia 
como positiva.

5.2. PERSPECTIVA DOS PROFESORES IMPLICADOS: EX-
PERIENCIA A NIVEL DE MATERIA

Informe da docente: Amada Traba Díaz

CUESTIÓNS PRELIMINARES

Antes de nada, é preciso subliñar que a docente encargada é profesora asociada, polo 
que non ten dedicación exclusiva e cuxa situación marca serias limitacións á hora de 
dedicar tempo ao seguimento e á realización das titorías etc. O desenvolvemento dos 
créditos ECTS, especialmente na fase de experimentación, supón un incremento da carga 
de traballo considerable, que mesmo o profesorado a tempo completo se encargou de 
remarcar ao reclamar apoio docente.
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Neste punto considero apropiado facer constar que no centro onde traballo só nos impli-
camos na experimentación docentes asociados. Resulta obvio que o profesorado asocia-
do acusa aínda máis a sobrecarga pois non ten dedicación exclusiva e as limitacións son 
aínda maiores para desenvolver este tipo de sistema de ensino aprendizaxe.

As limitacións fanse extraordinarias no caso do grupo seleccionado para a experimenta-
ción. Un grupo formado por un continxente de 103 matriculados, dos que 75 eran asis-
tentes aos que en principio hai que facer seguimento de todos os traballos e ter sesións 
de titorías tanto para a parte de coñecementos teóricos como para a realización dos 
traballos prácticos. Cunha simple conta de multiplicar temos un resultado que non deixa 
dúbidas a respecto da carga docente que supón. Ademais, con este número de alumnos 
non é posible organizar coherentemente seminarios nin grupos de traballo con que sexan 
factibles e acadables os obxectivos e resulta bastante frustrante para quen pretende 
desenvolver a docencia dun xeito adecuado ao novo sistema.

Estas circunstancias parécenme de fundamental importancia á hora de realizar a ava-
liación, pois condicionaron tanto a planificación como o resultado e a percepción do 
alumnado. Por tanto débense ter en conta por calquera que pretenda tirar conclusións a 
respecto da experimentación.

Dos 103 matriculados, 75 foron asistentes. Destes, realizaron todo o traballo de curso 
con resultado satisfactorio 57 persoas. 10 realizaron algunha parte do traballo (asisten-
cia, prácticas etc.) mais non superaron algunha das probas escritas ou non presentaron o 
traballo de investigación e os 8 restantes ou ben non presentaron traballos nin realizaron 
as probas presenciais escritas ou suspenderon as probas e non realizaron o traballo.

Debo dicir tamén, como cuestión previa, que o desenvolvemento da materia no que se 
refire ao programa non variou a respecto dos anos anteriores, alén das pequenas modifi-
cacións que adoito introducir cada novo curso. Ademais, o tipo de metodoloxía que viña 
desenvolvendo correspóndese cos elementos básicos da experiencia cos créditos ECTS.

Segundo se pode comprobar polos programas de anos anteriores, o peso do desenvolve-
mento xa non recaía sobre as aulas e o traballo de explicación docente. O alumnado tiña 
ao seu dispor uns materiais básicos de consulta e de preparación previa á explicación 
para facilitar a participación e tamén se requiría deles a realización de diversos traballos 
que debían levar a cabo -con marxe para escolleren segundo as preferencias persoais 
mais dentro dos obxectivos da materia- co fin de estimular a implicación e o traballo de 
aprendizaxe autónomo. Isto adoitaba producir unha pequena desorientación e adapta-
ción do alumnado á forma en que se impartía a materia e que se diferenciaba da maioría 
das materias de primeiro precisamente neste aspecto. Fundamentalmente, tratábase de 
darlle opcións alternativas ao alumnado para cursar dun xeito máis persoal e axustado 
aos seus intereses. Naturalmente, a inmensa maioría optaba por un programa, digamos, 
“normalizado” e uns poucos realizaban algunhas propostas persoais.

Con eses obxectivos, cada tema acompañábase de diferentes cuestións de autoavaliación 
e de propostas e suxestións (non obrigatorias) de traballo autónomo. Porén, requiríase 
obrigatoriamente a superación dos créditos prácticos e a realización dun traballo de in-
vestigación. Todo isto facía parte da avaliación xunto coas probas escritas, que tampouco 
eran de perfil memorístico, senón máis ben reflexivo ou de relación e comentario.

Con este punto de partida, esta docente o que fixo foi axustar a guía pensando no custo 
en tempo para o alumnado de cada parte da materia, así como planificar en tempo e 
con datas, coa maior aproximación posible, o desenvolvemento de cada tema, de cada 
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práctica e do traballo de investigación, para axustar os ritmos de todos os compoñentes 
da aula. Por tanto, no que respecta a esta materia, o reto deste ano consistiu tan só en 
comprobar se o requirido se axustaba ás horas dos créditos asignadas á materia e se o 
calendario deseñado era correcto. A plataforma virtual queda para o curso 2006/07

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DOS CENTROS

Debido ao explicado nos parágrafos anteriores, non houbo ningún problema coas persoas 
que repetían a materia. Simplemente se adaptaron á programación e á asignación de 
tempo no cronograma publicado no documento a que tiñan acceso.

Tampouco houbo ningún problema co novo alumnado, ninguén solicitou botarse fóra 
de experiencia. As 28 persoas que figuran na acta sen cualificación –non presentadas- 
son repetidoras que se matricularon mais decidiron non cursar ou matriculados por vez 
primeira que, se cadra, decidiron abandonar ou non asistir nin presentarse en xuño. En 
todo caso, non entregaron ficha neste curso e, por tanto, son totalmente descoñecidas 
para a docente.

A respecto da organización horaria e dos espazos, hai que dicir que se viron limitados 
polas actuais condicións de organización docente. Todo o traballo, incluídas as titorías 
individuais e de grupo, foi feito nas horas asignadas e na aula dispoñible como se se tra-
tase do curso “normal”. Non hai dispoñibilidade de aulas ou seminarios nunha facultade 
saturada como a que temos e da que nos trasladaremos no próximo curso, e comparto 
un despacho con outros seis docentes. Debido a isto e ao recurso reiterado a traballar as 
dúbidas e a resolver os problemas en pequenos grupos de traballo e a facelo no horario 
e na aula asignada, o propio alumnado non parece diferenciar nas enquisas o traballo de 
titoría do traballo de seguimento.

En todo momento tiven presente que respectar os horarios e os espazos establecidos 
na organización académica aprobada para o curso ía evitar nun primeiro momento as 
posibles descordinacións e a desorientación do alumnado, así como as interferencias co 
traballo doutros docentes.

Para a realización das probas escritas dedicáronse tres horas divididas en dúas partes 
correspondentes ás partes do temario que se examinaban. Non houbo tampouco ningún 
problema de coordinación. No programa que se lle entregou ao alumnado, facíase refe-
rencia a estes e a outros aspectos organizativos en que se fixaban as datas e mais os 
tempos de realización e procurouse que o desenvolvemento do programa se axustase ao 
proposto no devandito documento.

CUESTIÓNS DOCENTES E ACADÉMICAS

Dimensión práctica do currículo. O peso da parte práctica do currículo é importante, xa 
que se esixe o seu cumprimento para a avaliación (entrega de traballos, memorias, prác-
ticas) e tamén porque así se demanda no plano de traballo entregado ao alumnado, en 
que se fai explícito o procedemento para abordar a aclaración da parte teórica da materia 
que, ademais da explicación de todo aquilo que non estea claro a cargo da docente, 
se solicita a participación do alumnado nos debates e na ampliación do tema tratado. 
Xulgo que o alumnado valora isto, mais ao mesmo tempo, como supón un esforzo maior, 
desemboca nun certo rexeitamento do procedemento. Cando menos é o que se pode 
concluír das enquisas realizadas. A estratexia formulada a través da que se pode compro-
bar a dimensión práctica é a seguinte: 
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“Recepción e comprensión de información teórica.

Debate dos temas propostos. Participación activa na aula.

Procura de información axustada aos contidos da materia e obxectivos reais dos traballos 
de investigación. Individual ou en grupo.

Reelaboración e exposición (escrita ou oral) da información manexada. Individual ou en 
grupo.

Reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe e de investigación.

Exposición dos traballos de investigación.

Recensión crítica de textos e material audiovisual.”

Tamén é importante neste punto termos en conta as estratexias para acadar competen-
cias interpersoais e sistémicas que se citan máis abaixo.

Planificación da docencia. A docencia planificouse a grandes trazos. O alumnado sabía 
con antelación o calendario das horas presenciais teóricas e prácticas, a entrega de tra-
ballos e as datas das probas presenciais. Isto permitiulle en todo momento planificar o 
seu traballo con antelación. Malia iso, obsérvase nas enquisas como hai semanas en que 
se traballa máis que noutras, a coincidir coa entrega de traballos ou coa súa exposición 
pública, así como coas datas das probas presenciais.

“O cronograma coas sesións presenciais teóricas e prácticas proponse como segue: 

Febreiro, os martes días 14 e 21

Marzo, os martes días 7, 14, 21 e 28 

Abril, os martes 4, 18 e 25

Maio, 2 e 9

Estas sesións suman un total de 20 horas presenciais dedicadas á presentación, explica-
ción, debate, aclaración, posta en común das pautas de traballo e dos pequenos ensaios 
prácticos etc.

Fago un recordatorio especial porque o día 16 de marzo terá lugar a sesión destinada á 
explicación da parte metodolóxica da Socioloxía. Esta sesión é moi importante para en-
frontar con éxito o traballo de investigación. Se é preciso podería dedicarse outra sesión 
un xoves. Os días 14 de marzo e 9 de maio destinaranse unha hora para realizar unha 
breve proba escrita. Con isto temos 2 horas máis de actividade presencial.

Dispoñemos aínda de 11 horas presenciais que será o/a propio/a alumno/a, de con-
formidade coa dinámica dos grupos, quen decidirá a súa distribución ao longo do cua-
drimestre nos xoves de todas as semanas entre o 16 de febreiro e o 25 de maio, tendo 
en conta que debe estar presente activamente en 8 horas de seminario e en 3 horas de 
titoría individual ou en grupo que a docente irá anotando na ficha.

Réstanos 1 hora que se dedicará á sesión de avaliación o martes día 23 de maio.”

Valoración dos obxectivos, dos contidos e das actividades de aprendizaxe.- 

“Os obxectivos e as competencias propostos nesta materia son:
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a. Descubrir os aspectos sociais non pedagóxicos implicados nos procesos 
educativos (conxuntura económica, evolución do mercado de traballo, de-
mografía, estruturas políticas e administrativas, transformacións sociais).

b. Adquirir destrezas para conseguir información sobre o punto anterior.

c.  Poder usar as achegas teóricas da Socioloxía como unha ferramenta de 
análise e de comprensión da realidade.

d. Adquirir a capacidade de análise e de comprensión da devandita información.

e.  Avaliar e prever o impacto máis alá da aula da práctica profesional diaria, na 
resolución de conflitos e na innovación na aula.”

En relación con isto cómpre salientar que o alumnado vai achando máis difícil a materia 
conforme vai avanzando o programa, o que resulta lóxico. No programa formúlase unha 
parte introdutoria que pretende ser de achegamento xeral que facilite a comprensión do 
que é o cerne da materia; ademais, conforme avanzan as semanas, o alumnado ten que 
facer fronte aos requirimentos da parte práctica como aplicar os coñecementos teóricos 
á análise de feitos sociais en cada práctica e formular un obxectivo de investigación, 
definir a metodoloxía, procurar información, organizala... no que respecta ao traballo de 
investigación.

Por outro lado, xulgo que co material teórico ofrecido e seleccionado, así como coa meto-
doloxía empregada, se cobren os elementos básicos para cumprir os obxectivos e lograr 
as competencias.

“a. Competencias instrumentais (saber e saber facer)

- Habilidades cognitivas: capacidade de análise e de abstracción sobre 
a realidade na aula e do seu medio e dos fenómenos da política, da 
economía e dos problemáticas sociais

-  Capacidades metodolóxicas: seleccionar e xerarquizar a información, 
planificación do traballo, acadar metas concretas, establecer obxecti-
vos e medios, avaliar custos e posibles limitacións do traballo de inves-
tigación empírica, análise a posteriori dos resultados e do proceso de 
investigación.

-  Destrezas tecnolóxicas: coñecementos básicos de informática (procesa-
dor de texto, folla de cálculo, acceso a internet e programas multime-
dia) e gravación de voz ou vídeo.

-  Destrezas lingüísticas: comprensión de textos complexos, boa expre-
sión escrita, comunicación oral en público e capacidade de captar a 
atención do receptor, resumir e pór xunta información complexa ou de 
fontes diferentes.

b. Competencias interpersoais

- Competencias para tarefas colaboradoras: capacidade de escoitar os 
demais e captar o sentido do que expresan, capacidade de se facer 
entender e convencer os demais das súas propostas, adaptación a ca-
lendarios de traballo e o cumprimento das tarefas, adaptar e flexibilizar 
os resultados dos seu traballo ao obxectivo común.
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- Compromiso co traballo: traballar baixo presión, finalización das tarefas 
ou obxectivos marcados, redefinición dos obxectivos ou medios se es-
tes non se axustan aos fins marcados, axuste ao horarios e ás pautas 
externas de traballo, asumir a responsabilidade propia, determinar as 

c. Competencias sistémicas (saber aplicar)

Metodoloxía e recursos. Aquí temos que ter en conta que non hai metodoloxía partici-
pativa que resista a presenza de entre 60 a 70 persoas na aula ou de 35 nas horas de 
prácticas. O alumnado non participa o mesmo en pequeno que en gran grupo. Nas horas 
presenciais prácticas a penas dá tempo para falar un pouco con cada grupo e aclarar dú-
bidas, para canto máis facer seguimento. Isto redundou en moito traballo de supervisión 
do realizado polo alumnado nas horas fóra de docencia. Daquela, a metodoloxía foi máis 
activa que participativa, mesmo porque ante a imposibilidade de facer un seguimento 
ao día de todo o traballo, o alumnado facía autoseguimento a través do contraste cos/
as compañeiros/as e da resposta das cuestións de autoavaliación propostas en cada 
tema.

Valoración dos mecanismos de avaliación e reformulación da avaliación

“Criterios de avaliación e asignación da puntuación

1. Avaliación continua da actividade desenvolvida polo/a alumno/a na 
aula (debates e participación) (20%) 0 a 2 puntos

2. Supervisión final da memoria da materia en que se recolle todo o mate-
rial elaborado durante o curso nomeadamente para as prácticas, mais 
tamén para traballos voluntarios, pequenos ensaios etc. (20%) 0 a 2 
puntos

3. Supervisión final da memoria da investigación en que se recolle todo o 
material elaborado durante o curso (20%) 0 a 3 puntos

4. Cualificación que os demais compañeiros realizan do traballo presenta-
do publicamente (20%) 0 a 2 puntos

5. Cualificación das probas escritas (20%) 0 a 3 puntos cada unha delas.

A cualificación final pode variar entre 0 e 15 puntos que se converterá finalmente nun 
sistema de puntuación de 0 a 10 (por conversión directa dividíndoo por 1.5).

Para superar a materia hai que superar polo menos tres das seis partes cun mínimo de 
1.5 puntos cada unha e de 1 nas tres restantes”

As aprendizaxes para avaliar son o pensamento crítico e analítico, a expresión escrita e 
oral, a procura de información e fontes, o manexo de información e fontes, a capacidade 
de reflexión autocrítica, a aplicabilidade da investigación, a conexión entre coñecemen-
tos teóricos e prácticos, a capacidade de organización e de planificación do traballo e a 
corrección.

A responsabilidade recaeu tamén no propio alumnado a través da autoavaliación, que 
por certo foi valorada por eles positivamente. Como xa se indicou, cada tema inclúe unha 
batería bastante ampla de cuestións que permiten un contraste persoal do aprendido e 
tamén a aclaración de dúbidas na aula ou titoría. Este sistema de traballo estimúlase ta-
mén indicándolle ao alumnado que as cuestións que se van formular nas probas presen-
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ciais escritas xirarán en torno, ou serán do teor, das que teñen en cada tema. O alumnado 
valora positivamente isto, así como que a parte teórica se divida en dúas partes para 
as probas presenciais e que se lles pida en cada unha delas que realicen o esforzo de 
autoavaliación. A devandita autoavaliación realizouse colectivamente na aula e, en xeral, 
houbo un grande acordo entre a cualificación que cada un se concedeu e a acadada 
finalmente, o que redundou en que ademais de aprender do realizado, non se produciron 
visitas á titoría por esa causa, que vén sendo a habitual no sistema tradicional.

Por outra parte, implicar o alumnado na cualificación do traballo de investigación realiza-
do polos demais supón unha responsabilidade e unha atención maior, así como a apren-
dizaxe do que implica un esforzo maior ou do que convén facer en cada tipo de traballo.

VALORACIÓN A RESPECTO DAS PREGUNTAS ABERTAS DA ENQUISA

10. Qué é o que máis che gustou desta experiencia?

11. Qué é o que menos che gustou desta experiencia?

Os aspectos citados como positivos son totalmente satisfactorios dende o punto de vista 
da experimentación.

A maioría dos citados como negativos, paradoxalmente ao que se podería esperar, tamén 
son satisfactorios desde a perspectiva da experimentación e contribúen a explicar por que 
hai rexeitamento a estender a experiencia: “gran cantidade de traballos, maior dificultade 
e responsabilidade, que haxa que ser máis independentes...”

Algúns fan referencia a aspectos definitorios propios do novo sistema -que reduce o 
tempo de explicación do temario por parte da docente- e que precisa da implicación e 
participación do alumnado na aula: impartición moi rápida dos contidos, materia sen 
explicar, que non hai tempo para explicar a materia, debates na clase.

Outros fan referencia ás propias dificultades para afrontar o traballo autónomo, o que 
tamén sería de interpretación positiva para a experimentación como a excesiva planifi-
cación (imaxino que se refire a que require planificación autónoma), a que queden as 
cousas para o último momento.

Os demais dos negativos, en xeral, poden atribuírse ás deficiencias organizativas que se 
derivan da organización docente e do gran número de alumnos asistentes como os se-
guintes: nas prácticas falta de tempo... (imaxino que para atendelos como convén, sendo 
tantos), demasiados alumnos por aula, grupos moi grandes para as prácticas, poucos 
espazos de traballo, a distribución das clases.

Por último hai aspectos que desvelan que é preciso mellorar a comunicación cara a 
orientalos mellor nos requirimentos e aclarar aínda mellor que non se trata de recibir 
pasivamente a docencia senón de seren activos na aprendizaxe. Con todo vanse facer 
retoques que melloren a transmisión e a explicación dos contidos e coa plataforma pode-
rán procurar ligazóns que lle sexan útiles. Obviamente botan en falta o ensino tradicional 
onde o papel do discente estaba claro, mais iso non é un demérito do novo sistema, 
senón a consecuencia inevitable de racharen coa rutina establecida.  

Da información obtida do alumnado participante, a balanza inclínase positivamente a 
repetir a experiencia, aínda que coa mellora dalgunhas cuestións, tanto docentes como 
organizativas. Con todo, o alumnado non ten por que discriminar o que se pode atribuír 
a un mal funcionamento do proxecto ou da docente ou o que é imposible de facer ben 
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tendo en conta a situación estrutural a que nos referimos nas cuestións preliminares 
deste informe.

Informe do docente: Jorge Soto Carballo 

CUESTIÓNS PRELIMINARES

Antes que nada, cómpre subliñar que o docente encargado é profesor asociado, polo que 
non ten dedicación exclusiva e, por tanto, esta situación marca serias limitacións á hora 
de dedicar tempo ao seguimento e á realización de titorías etc. O desenvolvemento dos 
créditos ECTS, especialmente na fase de experimentación, supón un incremento da carga 
de traballo considerable, que mesmo o profesorado a tempo completo se encargou de 
remarcar ao reclamar apoio docente.

Neste punto consideramos apropiado facermos constar que no centro onde traballamos 
só nos implicamos na experimentación dous docentes asociados. Resulta obvio que o 
profesorado asociado acusa aínda máis a sobrecarga pois non ten dedicación exclusiva 
e as limitacións son aínda maiores para desenvolver este tipo de sistema de ensino 
aprendizaxe.

As limitacións fanse extraordinarias no caso do grupo seleccionado para a experimenta-
ción. Un grupo formado por un continxente de máis de 90 matriculados, dos que 75 eran 
asistentes a que en principio hai que facer seguimento de todos os traballos e ter sesións 
de titorías tanto para a parte de coñecementos teóricos como para a realización dos 
traballos prácticos. Cunha simple conta de multiplicar temos un resultado que non deixa 
dúbidas respecto á carga docente que supón. Ademais, con este número de alumnos 
non é posible organizar coherentemente seminarios nin grupos de traballo cos que sexan 
factibles e alcanzables os obxectivos e resulta bastante frustrante para quen pretende 
desenvolver a docencia dun xeito adecuado ao novo sistema.

Estas circunstancias parécennos de fundamental importancia á hora de realizar a ava-
liación, pois condicionaron tanto a planificación como o resultado e a percepción do 
alumnado. Por tanto, débense ter en conta por calquera que pretenda tirar conclusións a 
respecto da experimentación.

Debemos dicir tamén, como cuestión previa, que o desenvolvemento da materia no que 
se refire ao programa non variou a respecto dos anos anteriores, alén das pequenas 
modificacións que adoitamos introducir cada novo curso. Ademais, o tipo de metodoloxía 
que viñamos desenvolvendo correspóndese cos elementos básicos da experiencia cos 
créditos ECTS.

Segundo se pode comprobar polos programas de anos anteriores, o peso do desenvolve-
mento xa non recaía sobre as aulas e o traballo de explicación docente. O alumnado tiña 
ao seu dispor uns materiais básicos de consulta e de preparación previa á explicación 
para facilitarlle a participación e tamén se requiría deles a realización de diversos traba-
llos que debían levar a cabo -con marxe para escoller segundo as preferencias persoais 
mais dentro dos obxectivos da materia- co fin de estimular a implicación e o traballo de 
aprendizaxe autónoma. Isto adoitaba producir unha pequena desorientación e adapta-
ción do alumnado á forma en que se impartía a materia e que se diferenciaba da maioría 
das materias de primeiro precisamente neste aspecto. Fundamentalmente, tratábase de 
darlle opcións alternativas ao alumnado para cursar dun xeito máis persoal e axustado 
aos seus intereses. Naturalmente, a inmensa maioría optaba por un programa, digamos, 
“normalizado” e uns poucos realizaban algunhas propostas persoais.



PROXECTO ACSUG. Resultados e avaliación da experiencia
Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade 
de Ciencias da Educación (2004-05, 2005-06)

[ 47

Con eses obxectivos, requiríase obrigatoriamente a superación dos créditos prácticos e 
a realización dun traballo de investigación. Todo isto facía parte da avaliación xunto coa 
proba escrita.

Con este punto de partida, axustamos a guía pensando no custo en tempo para o alum-
nado de cada parte da materia, así como planificar en tempo e con datas, coa maior 
aproximación posible, o desenvolvemento de cada tema, de cada práctica e do traballo 
de investigación, para axustar os ritmos de todos os compoñentes da aula. Por tanto, 
no que respecta a esta materia, o reto deste ano consistiu tan só en comprobar se o 
requirido se axustaba ás horas dos créditos asignadas á materia e se o calendario dese-
ñado era correcto. A plataforma virtual foi outro elemento empregado. Debemos dicir que 
supuxo unha ferramenta imprescindible para a consecución dos obxectivos que tiñamos 
prefixados.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DOS CENTROS

Debido ao explicado nos parágrafos anteriores, non houbo problema coas persoas que 
repetían a materia. Simplemente se adaptaron á programación e á asignación de tempo 
no cronograma publicado no documento impreso e tamén a través da plataforma TEMA.

Tampouco houbo problema co novo alumnado, ninguén solicitou botarse fóra de expe-
riencia. De feito todos os asistentes utilizaron a plataforma TEMA para “ baixaren” apun-
tes, para compartiren documentos cos demais membros dos seus respectivos grupos. 
Tamén propuxeron temáticas propias para a utilización do recurso do debate para afondar 
nalgúns temas vistos na aula.

Respecto da organización horaria e aos espazos, cómpre subliñar que se viron limitados 
polas actuais condicións de organización docente. Todo o traballo, incluídas as titorías in-
dividuais e de grupo, se fixo nas horas asignadas e na aula dispoñible como se se tratase 
do curso “normal”. Non hai dispoñibilidade de aulas ou de seminarios nunha facultade 
saturada como a que temos e da que nos trasladaremos no próximo curso e comparto 
un despacho con outros seis docentes. Debido a isto e ao recurso reiterado a traballar as 
dúbidas e a resolver os problemas en pequenos grupos de traballo e a facelo no horario 
e na aula asignada o propio alumnado non parece diferenciar nas enquisas o traballo de 
titoría do traballo de seguimento.

En todo momento tivemos presente que respectar os horarios e os espazos establecidos 
na organización académica aprobada para o curso ía evitar, nun primeiro momento, as 
posibles descoordinacións e a desorientación do alumnado, así como as interferencias 
co traballo doutros docentes.  

Para a realización das probas escritas dedicáronse tres horas divididas en dúas partes 
correspondentes as partes do temario que se examinaban. E non houbo tampouco nin-
gún problema de coordinación. No programa que se lle entregou ao alumnado facíase 
referencia a estes e a outros aspectos organizativos en que se fixaban as datas e os 
tempos de realización e procurouse que o desenvolvemento do programa se axustase ao 
proposto no devandito documento.

CUESTIÓNS DOCENTES E ACADÉMICAS

Dimensión práctica do currículo. O peso da parte práctica do currículo é importante, xa 
que se esixe o seu cumprimento para a avaliación (entrega de traballos de investigación, 
informe, prácticas) e tamén porque así se demanda no plano de traballo entregado ao 
alumnado, en que se fai explícito o procedemento para abordar a aclaración da parte 
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teórica da materia, que ademais da explicación de todo aquilo que non estea claro a 
cargo da docente, se solicita a participación do alumnado nos debates e na ampliación 
do tema tratado a través tanto da plataforma TEMA como dos recursos da biblioteca. 
Xulgo que o alumnado valora isto mais, ao mesmo tempo, como supón un esforzo maior, 
desemboca nun certo rexeitamento do procedemento. Cando menos é o que se pode 
concluír das enquisas realizadas. A estratexia formulada a través da que se pode compro-
bar a dimensión práctica é a seguinte: 

...dedicarase unha parte substancial da materia á análise de textos escollidos previa-
mente polo profesor e con temáticas relacionadas cos bloques temáticos de estudo. Ao 
mesmo tempo, dentro destas actividades prácticas abordarase a visualización de vídeos 
susceptibles de enriqueceren a materia e complemetaria á información e os contidos que 
se desenvolvan nas clases. Ao mesmo tempo, faranse recensións de textos educativos, 
investigacións sobre aspectos relevantes da educación infantil, exposicións de traballos 
de investigación por parte do alumno etc.

Tamén é importante neste punto termos en conta as estratexias para lograr competencias 
interpersoais e sistémicas que se citan máis abaixo.

Planificación da docencia. A docencia planificouse a grandes trazos. O alumnado sabía 
con antelación o calendario das horas presenciais teóricas e prácticas, a entrega de tra-
ballos e as datas de probas presenciais. Isto permitiulle en todo momento planificar o seu 
traballo con antelación. Malia iso obsérvase nas enquisas como hai semanas en que se 
traballa máis que noutras, a coincidiren coa entrega de traballos ou coa súa exposición 
pública, así como coas datas das probas presenciais.

Valoración dos obxectivos, dos contidos e das actividades de aprendizaxe- 

Adquisición e dominio básico de elementos terminolóxicos e conceptuais das Teorías da 
Educación en relación co exercicio docente nas institucións educativas.

Análise teórica-comprensiva da realidade social e institucional do sistema educativo ante 
a reforma educativa implantada pola Lei de calidade do ensino

Desenvolvemento da capacidade de análise e de conciencia crítica a respecto das prácti-
cas educativas e das relacións establecidas entre o sistema educativo e o sistema social

Potenciar o desenvolvemento das capacidades de reflexión e de síntese, no ámbito indi-
vidual e colectivo, ante a realidade educativa.

En relación con isto cómpre subliñar que o alumnado vai achando máis difícil a materia 
conforme vai avanzando o programa, o que resulta lóxico. No programa formúlase unha 
parte introdutoria que pretende ser de achegamento xeral que facilite a comprensión do 
que é o cerne da materia; ademais, conforme avanzan as semanas, o alumnado ten que 
facer fronte aos requirimentos da parte práctica como aplicar os coñecementos teóricos 
á análise de feitos educativos en cada práctica e formular un obxectivo de investigación, 
definir a metodoloxía, procurar información, organizala... no que respecta ao traballo de 
investigación.

Por outro lado, xulgo que co material teórico ofrecido e seleccionado, así como coa meto-
doloxía empregada, se cobren os elementos básicos para cumprir os obxectivos e acadar 
as competencias.

Competencias instrumentais (saber e saber facer)



PROXECTO ACSUG. Resultados e avaliación da experiencia
Avaliación da experiencia piloto de adaptación de materias ao crédito europeo na Facultade 
de Ciencias da Educación (2004-05, 2005-06)

[ 49

Capacidade para comprender a complexidade dos procesos educativos en xeral e os 
procesos de ensino aprendizaxe en particular (fins e funcións da dedicación e do sistema 
educativo, teorías do desenvolvemento e da aprendizaxe, o contorno cultural e social e o 
ámbito institucional e organizativo da escola, o deseño e o desenvolvemento do currículo, 
o rol docente...)

Coñecemento dos contidos que hai que ensinar, comprendendo a súa singularidade epis-
temolóxica e a especificade da súa didáctica

Sólida formación científico-cultural e tecnolóxica

Respecto ás diferenzas culturais e persoais do alumnado e dos demais membros da 
comunidade universitaria

Capacidade para analizar e cuestionar as concepcións da educación demandadas da 
investigación así como as propostas curriculares da administración educativa

Deseño e desenvolvemento de proxectos educativos e unidades de programación que 
permitan adaptar o currículo ao contexto sociocultural

Capacidade para promover a aprendizaxe autónoma do alumnado á luz de obxectivos e 
de contidos propios do correspondente nivel educativo, desenvolvendo estratexias que 
eviten a exclusión e a discriminación

Capacidade para organizar o ensino, no marco dos paradigmas epistemolóxicos das 
áreas, empregando de forma integrada os saberes disciplinarios, transversais e multidis-
ciplinarios axeitados ao respectivo nivel educativo

Capacidade para preparar, seleccionar ou construír materiais didácticos e utilizalos nos 
marcos específicos das distintas disciplinas

Capacidade para empregar e incorporar axeitadamente nas actividades de ensino apren-
dizaxe as tecnoloxías da información e da comunicación

Capacidade para promover a calidade dos contextos (aula e centro) en que se desenvolve 
o proceso educativo, de modo que se garanta o benestar do alumnado

Capacidade para empregar a avaliación, na súa función propiamente pedagóxica e non 
simplemente acreditativa, como elemento regulador e promotor da mellora do ensino, da 
aprendizaxe e da súa propia formación

Capacidade para realizar actividades educativas de apoio no marco dunha educación 
inclusiva 

Participar en proxectos de investigación relacionados co ensino e a aprendizaxe, introdu-
cindo propostas de innovación encamiñadas á mellora da calidade educativa

Competencias interpersoais (saber ser e saber estar)

Capacidade de relación e de comunicación, así como de equilibrio emocional nas varia-
das circunstancias da actividade profesional

Capacidade para traballar en equipo cos compañeiros como condición necesaria para a 
mellora da súa actividade profesional, compartindo saberes e experiencias
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Capacidade para dinamizar co alumnado a construción participada de regras de convi-
vencia democrática, e afrontar e mais resolver de forma colaborativa situacións proble-
máticas e conflitos interpersoais de natureza diversa

Capacidade para colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno

Ter unha imaxe realista de si mesmo, actuar conforme as propias conviccións, asumir 
responsabilidades, tomar decisións e relativizar as posibles frustracións

Asumir a dimensión ética do mestre potenciando no alumnado unha actitude de cidada-
nía crítica e responsable

Compromiso de potenciar o rendemento académico dos alumnos e o seu progreso esco-
lar, no marco dunha educación integral

Capacidade para asumir a necesidade de desenvolvemento profesional continuo, me-
diante a autoavaliación da propia práctica

Competencias sistémicas (saber aplicar)

Ser capaz de aprender de forma autónoma.

Deseñar e realizar traballos escritos de forma orixinal e autónoma. Presentar oralmente 
as principais conclusións.

Ser capaz de aplicar os coñecementos adquiridos á práctica da aula a través dunha co-
rrecta selección e aplicación de recursos e de estratexias metodolóxicas.

Adoptar metodoloxías activas, participativas e creativas.

Ser capaz de adaptarse ás novas situacións e cambios educativos.

Conseguir que o labor como mestre sexa creativo, innovador, guiado por un espírito em-
prendedor.

Estar motivado para procurar sempre unha maior calidade do proceso de ensino-
aprendizaxe

Metodoloxía e recursos.- Aquí temos que ter en conta que non hai metodoloxía participa-
tiva que resista a presenza de entre 60 a 70 persoas na aula e nas de prácticas. O alum-
nado non participa o mesmo en pequeno que en gran grupo. Nas horas presenciais prác-
ticas a penas dá tempo para falarmos un pouco con cada grupo e aclararmos dúbidas, 
para canto máis facermos seguimento. Isto redundou en moito traballo de supervisión 
do realizado polo alumnado en horas fóra de docencia. Daquela a metodoloxía foi máis 
activa que participativa, mesmo porque ante a imposibilidade de facer un seguimento ao 
día de todo o traballo.

Valoración dos mecanismos de avaliación e reformulación da avaliación

En correspondencia coas actividades programadas e co plano de traballo proposto e en 
harmonía cos obxectivos, cos contidos e coa metodoloxía consignados e cos recursos 
dispoñibles, a avaliación dos estudantes estará baseada na cualificación que obteñan 
na contribución escrita que realicen, na súa implicación, participación e calidade das 
achegas nas sesións prácticas que se programen e nos traballos opcionais que volunta-
riamente presentaren. Antes de iniciar o proceso de ensino/aprendizaxe levarase a cabo 
unha avaliación do nivel de coñecementos dos/as alumnos/as sobre a materia. Esta 
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avaliación serviranos como referencia para coñecermos a motivación e o punto de partida 
para comezar o proceso de aprendizaxe.

Durante o curso valorarase a asistencia do/a alumno/a ás clases teóricas e prácticas e 
a súa participación nas actividades propostas.

Criterios específicos de avaliación para ASISTENTES:

Criterios de avaliación de carácter xeral para todas as probas: capacidade de síntese, 
dominio lingüístico, capacidade de análise, capacidade para relacionar conceptos. Voca-
bulario preciso e correcto tanto oral como escrito.

(a) Exame (5 puntos). Un exame final para todo o alumnado 

(b) Participación nas aulas e realización das tarefas de aula propostas. Elaboración de 
traballos asignados durante o curso (3 puntos). Traballos monográficos e preparación das 
exposicións monográficas, capacidade expositiva diante da clase, visualización de vídeos 
sobre temática educativa relevantes para cada lección, recensións de textos educativos, 
investigación sobre aspectos relevantes da educación infantil, exposición de traballos de 
investigación por parte do alumnado.

(c) Informes das prácticas da materia (2 puntos). Avaliación das actividades prácticas en 
relación á análise de textos complementarios ás clases teóricas. Avaliación continua da 
docencia de prácticas que prime a participación, a implicación nas sesións prácticas e o 
interese polo traballo a conciencia.

Criterios específicos para NON ASISTENTES 

Criterios de avaliación de carácter xeral para todas as probas: capacidade de síntese, 
dominio lingüístico, capacidade de análise, capacidade para relacionar conceptos. Voca-
bulario preciso e correcto tanto oral como escrito.

(a) Exame sobre o temario incluíndo capítulos e artigos obrigatorios (7 puntos)

(b) Realización dun traballo sobre o programa que se concretará nas horas de titoría 
(2 puntos).

(c) Realización dun traballo dos contidos prácticos (1 puntos).

VALORACIÓN A RESPECTO DAS PREGUNTAS ABERTAS DA ENQUISA

10. Que é o que máis che gustou desta experiencia?

11. Que é o que menos che gustou desta experiencia?

Os aspectos citados como positivos son totalmente satisfactorios desde o punto de vista 
da experimentación.

A maioría dos citados como negativos, paradoxalmente ao que se podería agardar, tamén 
son satisfactorios desde a perspectiva da experimentación e contribúen a explicar por que 
hai rexeitamento a estender a experiencia: “gran cantidade de traballos, falta de tempo”.

Algúns fan referencia a aspectos definitorios propios do novo sistema -que reduce o 
tempo de explicación do temario por parte do docente- e que precisa da implicación e da 
participación do alumnado na aula: impartición moi rápida dos contidos.
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Outros fan referencia ás propias dificultades para afrontar o traballo autónomo, o que 
tamén sería de interpretación positiva para a experimentación: excesiva planificación 
(imaxinamos que se refire a que require planificación autónoma), que queden as cousas 
para o último momento.

Os demais dos negativos, en xeral poden atribuírse ás deficiencias organizativas deriva-
das da organización docente e do gran número de alumnos asistentes: nas prácticas falta 
de tempo... (imaxinamos que para atendelos como convén, sendo tantos), demasiados 
alumnos por aula, grupos moi grandes para as prácticas, poucos espazos de traballo, a 
distribución das clases.

Por último hai aspectos que desvelan que é preciso mellorar a comunicación cara a 
orientalos mellor nos requirimentos e aclarar aínda mellor que non se trata de recibir 
pasivamente a docencia, senón de seren activos na aprendizaxe. Con todo, vanse facer 
retoques que melloren a transmisión e a explicación dos contidos e seguindo coa pla-
taforma poderán procurar ligazóns que lle sexan útiles e organizar mellor a materia e o 
tempo. Obviamente botan en falta o ensino tradicional onde o papel do discente estaba 
claro, mais iso non é un demérito do novo sistema, senón a consecuencia inevitable de 
romper coa rutina establecida.  

Da información obtida do alumnado participante a balanza inclinase positivamente a 
repetir a experiencia, aínda que mellorando algunhas cuestións, tanto docentes como 
organizativas. Con todo, o alumnado non ten por que discriminar o que se pode atribuír 
a un mal funcionamento do proxecto ou do docente ou o que é imposible de facer ben 
tendo en conta a situación estrutural ao que nos referimos nas cuestións preliminares 
deste informe.

5.3. OPINIÓNS DOUTROS PROFESORES NON IMPLICADOS 
NA EXPERIENCIA

Do total de profesorado da facultade e que non formou parte da experiencia só contesta-
ron ás enquisas oito persoas. O resumo das súas opinións é o seguinte: 

Canto aos aspectos positivos sinalan:

- o feito de que o ensino sexa máis personalizado
- facilítase a aprendizaxe en habilidades para a autoformación
- redúcese o valor do exame final
- dáselles maior importancia aos traballos, ás lecturas ou ás actividades  

prácticas
- é positiva a homoxeneización entre diferentes universidades
- aumenta a responsabilidade do alumnado na súa formación, así como 

o seu pensamento crítico e creativo
- imponlle ao alumno a necesidade de traballar dende o comezo do curso 

Canto aos aspectos negativos indican: 

- esa individualización hoxe en día é inasumible dado o número de horas 
que suporía para o profesorado

- hai pouca predisposición do alumnado actual á titorización
- a experiencia é incompatible co Regulamento de estudantes
- o número de alumnos é moi grande
- é imposible facer un seguimento do alumnado que posibilite valorar axei-

tadamente os seu traballo ou esforzo; hai maior dificultade para avaliar
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Os aspectos que se deberían ter en conta son:

- a redución do número de alumnos por profesor
- máis investimento económico
- a coordinación entre os docentes dun mesmo curso e da titulación
- maior número de docentes
- ser flexibles á hora de implantar o sistema e establecer os mecanismos 

de corrección necesarios, tras un período piloto de proba
- facer unha avaliación conxunta a nivel de centro acerca das habilidades 

para avaliar ademais dos contados
- a dotación de espazos para traballar en pequenos grupos e de recursos 

informáticos
- existencia de despachos individuais para realizar titorías individuais ou 

grupais, dotados de mobiliario suficiente

5.4. SÍNTESE DAS OPINIÓNS DOS ALUMNOS
O alumnado valora principalmente como aspectos positivos a relación que se ten co do-
cente, que é máis directa e o xeito en que se levan a cabo as clases e os traballos (así, 
mencionan os debates, as conversacións, o traballo en grupo, a independencia que dá 
o proceso ao poder levar o teu propio ritmo, a atención personalizada, o uso de novas 
tecnoloxías...). Por outra banda sinalan outros motivos, máis secundarios, mais que ta-
mén lles gustan desta experiencia: entenden que esta supón un novo xeito de dar clases 
e de coñecer unha materia; valoran como bo a maior responsabilidade que se esixe do 
alumnado, así como as accións relacionadas coa titoría e cos traballos en grupo, onde se 
interacciona cos compañeiros.

Porén, hai outros aspectos que se valoran negativamente; en conxunto cos resultados 
doutras experiencias levadas a cabo no territorio español, os nosos alumnos quéixanse 
da gran cantidade e dificultade dos traballos, da falta de tempo, do excesivo temario ou 
da impartición moi rápida dos contidos e, aínda que para algúns é unha vantaxe, a maior 
dificultade e responsabilidade por parte do alumnado tamén é considerada por moitos 
unha característica negativa deste tipo de ensino-aprendizaxe.

E moi significativo que os estudantes reparen en aspectos que tamén son mencionados 
polos profesores; por exemplo, neste tipo de experiencias piloto para a implantación 
do ECTS o profesorado soe queixarse da excesiva planificación, de que hai demasiados 
alumnos por aula, dos poucos espazos de traballo, da falta de información e de orienta-
ción, da mala organización etc. Todos estes aspectos son destacados tamén por algúns 
dos alumnos enquisados.

Cómpre subliñar, por último, que tanto nunha materia como na outra máis da metade dos 
rapaces e rapazas considera a experiencia positiva; mais, por outra banda, un tanto por 
cento importante a considera negativa, e nun 78%, nos dous casos, este proceso non se 
estendería a outras materias.

5.5. OPINIÓNS DO PAS
Ningún dos membros do persoal de administración e servizos manifestou a súa opinión. 
Tentouse recoller información mediante enquisas que se lles entregaron a cada un dos 
membros do persoal de servizos e administración.
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6. RECOMENDACIÓNS SOBRE NECESIDADES DE ORGA-
NIZACIÓN, DE RECURSOS E CAMBIOS DE XESTIÓN

Son moitos os aspectos que se teñen que mellorar para que a implantación do ECTS se 
poida facer dun xeito óptimo. A continuación, citamos os que consideramos máis relevan-
tes despois de termos en conta as opinións de todos os protagonistas do proceso:

• O alumnado ten que se adaptar ao novo sistema igual que o profesorado
• Para poder traballar con novas tecnoloxías é necesaria a formación do pro-

fesorado e do alumnado, así como os medios axeitados
• E necesaria a redución do número de alumnos por profesor
• A coordinación entre os docentes dun mesmo curso e da titulación faise un 

dos aspectos prioritarios
• Maior número de docentes
• A dotación de espazos e materiais para traballar en pequenos grupos e de 

recursos informáticos
• Facer a experiencia nun curso completo, senón non ten demasiado sentido
• Reducir o traballo do estudante por materia
• Contar con máis axuda por parte do departamento e da propia facultade
• Ter en conta que a implantación deste sistema triplica a dedicación á docen-

cia do profesorado
• Maior número de cursos de formación para o profesorado

7. APÉNDICES ELECTRÓNICOS

7. 1. GUÍAS DOCENTES DAS MATERIAS ADAPTADAS
GUIA DOCENTE: SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN

MODELO DE DESEÑO DE GUÍA DOCENTE ECTS

Modelo da Universidade de Alacante

Identificación da materia

1. Contextualización
2. Obxectivos
3. Prerrequisitos
4. Contidos
5. Metodoloxía docente
6. Plano de traballo do alumnado
7. Bibliografía e recursos
8. Avaliación das aprendizaxes
9. Avaliación do proceso docente

IDENTIFICACIÓN DA MATERIA

Código da materia 202111105

Nome da materia Socioloxía da Educación

Centro/ Titulación Fac. de Ciencias da Educación – Mestre en Educación Infantil
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Curso 1

Tipo (libre, troncal, obrigatoria, 
optativa) Troncal

Créditos aula/grupo (A) 3

Créditos laboratorio/grupo (L) 0

Créditos prácticas/grupo (P) 1,5

Número grupos por aula 1

Número grupos por laboratorio 0

Número grupos de prácticas 2

Anual /cuadrimestral Cuadrimestral

Departamento X11 - Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Área de coñecemento 775 - Socioloxía

PROFESORADO DA MATERIA 

Nome 
profesor/a Código Créditos 

(indicando A, L ou P)

Lugar e 
horario de 
clases

Lugar e horario 
titorías

Amada Traba Díaz  4,5 = 3A + 1,5 P Campus de Pontevedra. 

A: aula. L: laboratorio. P: prácticas.

DATA DOS EXAMES OFICIAIS

Lugar: Data: Hora:

1. Contextualización

1.1. Perfil dos créditos da materia

Adecuación ao perfil profesional e académico da titulación

Tendo en conta que o alumnado de Educación Infantil está caracterizado polo seu contex-
to familiar e social e non unicamente polas súas capacidades intelectuais, psicolóxicas e 
motoras, faise necesario que o profesional teña tamén ferramentas de comprensión dese 
contexto non escolar e determinante na futura vida do escolar. Como parte imprescindible 
desta contextualización entra o papel que a infancia, como categoría xurídico-social, xoga 
nas nosas sociedades e como obxecto preferente da educación institucionalizada. Tamén 
é necesario saber contextualizar a realidade pedagóxica e escolar máis alá das aulas e 
das políticas educativas, ao estas estaren sometidas a cambios sociais de orde demográ-
fica, política e económica que inciden directamente sobre o alumnado á vez que sobre a 
configuración das institucións e das políticas escolares. Ao mesmo tempo, o mestre está 
sometido ás dinámicas do mercado laboral e as demandas escolares que en cada mo-
mento se lle fan, determinadas por circunstancias e transformacións no medio social.
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A SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN cumpre un papel fundamental na formación intelectual 
e profesional do futuro mestre xa que contribúe dun xeito decisivo a desenvolver nel os 
seguintes trazos característicos (recollidas no Informe final. A adecuación das titulacións 
de mestre ao EEES, páx. 65):

“1. Que os ítems máis valorados, agás error ou omisión, son, por esta orde:

2º 1- Capacidade para comprender a complexidade dos procesos educativos en xeral 
e dos procesos de ensino aprendizaxe en particular (fins e funcións da educación e do 
sistema educativo, teorías do desenvolvemento e da aprendizaxe, o contorno cultural e 
social e o ámbito institucional e organizativo da escola, o deseño e desenvolvemento do 
currículo, o rol docente ...). 3º 4. Respecto á diferenzas culturais e persoais dos alumnos 
e demais membros da comunidade educativa.

4º 6. Deseño e desenvolvemento de proxectos educativos e unidades de programación 
que permitan adaptar o currículo ao contexto sociocultural.

6º 14. Capacidade para desempeñar a función titorial, orientando o alumnado e as fami-
lias e coordinando a acción educativa referida ao seu grupo de alumnos.

8º 21. Asumir a dimensión ética do mestre potenciando no alumnado unha actitude de 
cidadanía crítica e responsable.”

Así mesmo, a SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN pode contribuír no desenvolvemento dalgun-
has competencias máis dentro do perfil específico de mestre de infantil.

Dentro das comúns, as correspondentes aos números 8 (xa citada como 1 no parágrafo 
anterior, a núm. 14 “ Respecto ás diferenzas culturais e persoais…”, a núm. 20 “Capa-
cidade de relación e de comunicación…”, a núm. 40 (xa citada como 21 no parágrafo 
anterior), a núm. 44 “Sólida formación científica, cultural e tecnolóxica”, e a núm. 56 
“…asumir responsabilidades e tomar decisións…”; e dun xeito especial as nomeadas nos 
seguintes números: núm. 63 “Capacidade para analizar e cuestionar as concepcións da 
educación emanadas da investigación, así como das propostas emanadas da administra-
ción educativa”; a núm. 66 “Capacidade para promover a calidade nos contextos (aula e 
centro) en que se desenvolve o proceso educativo, de modo que se garanta o benestar do 
alumnado”; a núm. 67 “Capacidade para colaborar cos distintos sectores da comunidade 
educativa e do contorno”; a núm. 70 “Participar en proxectos de investigación relaciona-
dos co ensino e a aprendizaxe”.

Dentro das específicas a núm. 5 “Ser capaz de utilizar a observación sistemática como 
principal instrumento de avaliación global, formativa e continua das capacidades dos 
alumnos…”. Dentro das instrumentais as citadas nos números: 12 “Capacidade de aná-
lise e de síntese”, a 35 “ Toma de decisións”, a 71 “Capacidade de xestión da informa-
ción”. Dentro das sistémicas a 29 “Capacidade de traballo autónomo”. E por último, 
dentro das persoais as nomeadas nos números: 13 “Recoñecemento da diversidade e 
da multiculturalidade”, a núm. 15 “Habilidades nas relacións interpersoais”, a núm. 16 “ 
Traballo en equipo” a núm. 48 “Razoamento crítico”. Todas elas teñen desenvolvemento 
nos contidos da materia, ben facendo parte dos elementos cognitivos, ben dentro dos 
elementos procedementais e entre todas compoñen un conxunto coherente na formación 
intelectual e profesional do futuro mestre.

Por iso definimos os seguintes puntos sobre os que se sustenta a materia de SOCIOLOXÍA 
DA EDUCACIÓN:
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(I) Abordar os aspectos non pedagóxicos nin didácticos dos procesos educativos.

(II) Contextualizar os procesos educativos no seu medio social e histórico actual.

(III) Adquirir coñecementos básicos de socioloxía, estatística e demografía.

(IV) Posibilitar o acceso á información e conceptos teóricos para a comprensión 
dese medio.

(V) Desenvolver capacidades de comprensión e de análise do medio social.

1.2. Localización e relacións no plano de estudos

A materia SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN, materia xenérica, ten un carácter introdutorio aos 
estudos de mestre. Ten como obxectivo prioritario abordar os aspectos non pedagóxicos 
e psicolóxicos implícitos en todo proceso educativo; por iso é un complemento impres-
cindible que serve para contextualizar a práctica educativa nun nivel alén do escolar, 
mais completamente ligada a este. Ostenta un perfil conectado á totalidade do plano de 
estudos e presenta unha serie de conexións conceptuais coas seguintes materias:

- Teorías e Institucións Contemporáneas da Educación: esta materia fornece 
os coñecementos que serven para contextualizar teórica e institucionalmente 
os procesos educativos (escolarización) polo que presenta unha similitude 
no enfoque contextualizador así como nas teorías que se complementan coa 
SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN, constitúe unha peza natural ou ponte entre as 
achegas sociolóxicas e o mundo escolar.

- Organización do Centro Escolar: é precisa para exemplificar e afondar nos 
aspectos político- -administrativos da práctica escolar, que son tratados 
como un elemento máis da contextualización social que se fai da educación 
desde a SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN, xunto cos sociais, demográficos, eco-
nómicos e políticos en xeral.

- Historia da Cultura: ao igual que SOCIOLOXíA DA EDUCACIÓN, permite in-
cidir no carácter dinámico e continxente da realidade. Malia que a SOCIO-
LOXÍA se ocupa do presente, hai unha ligazón obvia coa historia ao ter como 
obxecto contextualizar os fenómenos humanos (neste caso a cultura). Aínda 
que as achegas teóricas son de diferente índole, hai un enfoque dinámico 
e comprensivo da realidade social en ambas as dúas que serve para que o 
alumnado vexa máis alá do estritamente escolar.

- Ética e Educación para a Democracia: ademais das conexións, tanto a ni-
vel teórico como conceptual, esta materia desenvolve os contidos éticos e 
políticos da escolarización como base da vida común na nosa sociedade. A 
dimensión política da vida en sociedade (sexa democrática ou baixo outra 
forma política calquera) abórdase pola SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN como 
unha compoñente máis de calquera proceso educativo. A relación entre 
democracia e ética pasa a ser analizada na Socioloxía como resultado dun 
proceso e estruturas sociais concretas. É unha exemplificación e concreción 
na nosa sociedade das relacións entre educación e o eido político que ana-
liza a SOCIOLOXÍA.

- Procesos de Intervención Socioeducativa: a práctica escolar demanda, nes-
te caso especialmente, unha atención sobre como se xustifican e confor-



58 ]

ADAPTACIÓN DE MATERIAS AO CRÉDITO EUROPEO

Titulación de Educación Infantil de Pontevedra

man os casos en que se fai necesaria unha intervención socioeducativa, 
así como ao contexto en que se exerce a intervención socioeducativa. Na 
intervención en casos de fracaso ou de conflito escolar, o coñecemento do 
contexto social que a orixina e en que se dá, un coñecemento que lle permi-
te á SOCIOLOXíA DA EDUCACIÓN (especialmente nos casos de marxinación, 
interculturalismo…) unha mellor comprensión e planificación, así como a 
avaliación dos efectos de calquera intervención.

- Practicum: tal e como se recolle nas características devanditas do mestre, 
a práctica efectiva da actividade docente sérvese das achegas da SOCIO-
LOXÍA DA EDUCACIÓN como ferramenta de contextualización, de análise e 
de comprensión da práctica educativa e do medio social que a determina 
(tanto na propia práctica docente como no traballo co alumnado, as familias 
e o centro).

2. Obxectivos

2.1. Obxectivos xerais

a. Descubrir os aspectos sociais non pedagóxicos implicados nos procesos 
educativos (conxuntura económica, evolución do mercado de traballo, de-
mografía, estruturas políticas e administrativas, transformacións sociais).

b. Adquirir destrezas para conseguir información sobre o punto a.

c. Poder usar as achegas teóricas da Socioloxía como unha ferramenta de 
análise e de comprensión da realidade.

d. Adquirir a capacidade de análise e de comprensión da devandita información.

e. Avaliar e prever o impacto máis alá da aula da práctica profesional diaria, na 
resolución de conflitos e na innovación na aula.

2.2. Competencias académicas e profesionais. Aspectos que deben ter en conta os 
obxectivos:

a. Competencias instrumentais (saber e saber facer)

- Habilidades cognitivas: capacidade de análise e de abstracción sobre a 
realidade na aula e do seu medio e fenómenos da política, economía e 
problemáticas sociais

- Capacidades metodolóxicas: seleccionar e xerarquizar a información, a 
planificación do traballo, acadar metas concretas, establecer obxecti-
vos e medios, avaliar custos e posibles limitacións do traballo de inves-
tigación empírica, análise a posteriori dos resultados e do proceso de 
investigación.

- Destrezas tecnolóxicas: coñecementos básicos de informática (procesa-
dor de texto, folla de cálculo, acceso a internet e programas multime-
dia) e gravación de voz ou vídeo.

- Destrezas lingüísticas: comprensión de textos complexos, boa expresión 
escrita, comunicación oral en público e capacidade de captar a aten-
ción do receptor, resumir e poñer xunta información complexa ou de 
fontes diferentes.
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b. Competencias interpersoais

- Competencias para tarefas colaboradoras: capacidade de escoitar os 
demais e captar o sentido do que expresan, capacidade de se facer 
entender e convencer os demais das súas propostas, adaptación a 
calendarios de traballo e a cumprimentación das tarefas, adaptar e 
flexibilizar os resultados dos seu traballo ao obxectivo común.

- Compromiso co traballo: traballar baixo presión, finalización das tarefas 
ou dos obxectivos marcados, redefinición dos obxectivos ou dos medios 
se estes no se axustan aos fins marcados, axuste aos horarios e ás pau-
tas externas de traballo, asumir a responsabilidade propia, determinar 
as demandas feitas por outros e non confundir cos intereses persoais.

- Integración e articulación das diferentes competencias

c. Competencias sistémicas (saber aplicar)

3. Prerrequisitos (se procede)

3.1. Competencias e contidos mínimos

a. Ter unha boa capacidade de comprensión e de expresión escrita e oral.
b. Destrezas para o traballo en equipo (iniciativa, planificación e coordinación).
c. Coñecementos previos de informática (acceso a internet e programas mul-

timedia, procesador de textos, folla de cálculo) e manexo de gravadora de 
voz ou vídeo.

d. Capacidade de seleccionar, xerarquizar e resumir información.

3.2. Plano de traballo e actividades para a consecución dos prerrequisitos

a. Lectura de textos científicos ou informativos e sistematización oral e escrita 
dos contidos

b. Formación de equipos de traballo para os créditos prácticos de dúas a tres 
persoas e desenvolvemento dun traballo de investigación tutelado polo pro-
fesor responsable.

c. Participación en cursos de formación da universidade e pequenos obrado-
iros de formación na aula.

d. En referencia aos puntos a. e b., cómpre traballar coas fontes precisas para 
a consecución dos obxectivos do coñecemento científico e da realidade 
escolar e do traballo empírico para compartir co grupo e a ser compartido 
en público.

4. Bloques e temas de contido

4.1 Descritores da materia (BOE)

Conceptos básicos de socioloxía. Estruturas, relacións e institucións sociais. O sistema 
educativo como subsistema social. Socioloxía da interacción na aula. Socioloxía da or-
ganización escolar. Socioloxía do currículo. Socioloxía da infancia, da adolescencia e da 
xuventude. Determinantes sociais do rendemento escolar. Clase, xénero e grupo étnico na 
educación. Transición á vida activa e mercado de traballo.

4.2. /4.3. Temario / prácticas

1. Achegamento ás bases da Socioloxía. 2. A contribución da perspectiva sociolóxica. 3. 
A aparición da escola capitalista. 4. Socioloxía do currículo. Disciplinarización e acultu-
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ración. 5. As funcións da escolarización: normalización e individualización; selección e 
socialización intelectual; selección e xerarquización social; socialización para o traballo, 
socialización para o consumo; construción do consenso social; creación da identidade 
nacional; custodia e vixilancia da infancia; regulación do mercado de traballo. 6. Políticas 
educativas. Estrutura e reforma do sistema educativo. 7. Clase, xénero e mais sexo e gru-
po étnico como determinantes na educación. 8. A infancia e a xuventude. O profesorado. 
A interacción na aula.

Prácticas: desenvolvemento dun traballo de investigación aplicada sobre un tema re-
lacionado co temario e tutelado polo profesor responsable en grupos de dúas ou tres 
persoas.

Seminarios. A partir dos traballos prácticos do alumnado, formaranse grupos medianos 
por afinidade no tema para interaccionar en seminario, onde se debaterá e cada quen 
realizará unha exposición do seu traballo.

5. Metodoloxía e estratexias de aprendizaxe

5.1. Metodoloxía docente

- Clases presenciais teóricas: Nas sesións teóricas a docente introducirá con-
ceptos básicos de Socioloxía así como as indicacións para a posta en mar-
cha das investigacións; nelas presentaranse as conclusións dos resultados 
das investigacións para a súa discusión.

 Sesións do tipo de clase maxistral convencional apoiada con medios audio-
visuais, documentación e materiais de traballo. Nelas procederase á presen-
tación e á exposición do máis fundamental dos temas, deixando suficientes 
elementos para o debate polo alumnado.

- Clases presenciais prácticas

 Consiste en desenvolver os contidos do programa a través de pequenos 
traballos de investigación para realizar polo alumnado. Estes deberán, quer 
individualmente quer en grupos, con non máis de tres membros, elaborar un 
traballo de investigación sobre un tema educativo dende a perspectiva da 
socioloxía da educación. Nas sesións presenciais guiarase e supervisarase o 
desenvolvemento da procura e discutiranse coa docente e co resto do alum-
nado en roldas abertas. A forma de exposición fica aberta ás necesidades 
do propio alumnado.

- Clases non presenciais

 Consulta a distancia de dúbidas e orientación 

- Titorización en grupo

 Nestas sesións pechadas levarase a cabo a supervisión do traballo desen-
volvido polos grupos.

- Actividades adicionais

Asistencia a conferencias complementarias aos contidos da materia

Visita a centros educativos
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 Formación na utilización de recursos bibliográficos e centros de documenta-
ción na rede.

Participación de expertos externos nalgunha sesión presencial

5.2. Estratexias de aprendizaxe. Orientacións ao alumnado

Recepción e comprensión de información teórica

Discusión dos temas propostos

Procura de información axustada aos contidos da materia e aos obxectivos reais dos 
traballos de investigación

Reelaboración e exposición da información manexada

Reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe e de investigación

Exposición dos traballos de investigación

Recensión crítica de textos e material audiovisual

6. Plano de traballo do alumnado. Especificación do tempo de aprendizaxe.

No comezo do curso e en períodos regulares organizaranse para todo o alumnado sesións 
xerais. Nelas a docente fará a exposición dos aspectos básicos dos traballos. O segui-
mento individualizado será en sesións pechadas.

Este tema, consensuado co profesor ao principio do curso, responde a un traballo práctico 
de investigación con contextualización teórica. Segue o esquema básico seguinte: (I) título, 
(II) obxectivos, (III) xustificación (oportunidade e interese do tema, aplicabilidade á prácti-
ca), (IV) metodoloxía, (V) materiais e recursos, (VI) orzamento, (VII) temporización (planifi-
cación da investigación), (VIII) presentación do estado da cuestión, análise e conclusións, 
(IX) seguimento (descrición a xeito de caderno de bitácora da realización do traballo onde 
se reflectirán todas as incidencias, os comentarios e as críticas oportunas, mesmo, de ser 
aconsellable, a posibilidade e a oportunidade de reformular o traballo inicial).

Este traballo deberase pór a discusión pública ao resto dos membros da aula nunha 
sesión de seminario.

Horas para o alumnado. TOTAL HORAS PARA O ALUMNADO 112

Presenciais:

1 Teórico: 10
2 Debates e discusións sobre os temas do programa e lecturas de comple-

mento: 10
3 Exposición de pautas para traballos prácticos: 2
3 Seminarios para presentación e debate dos traballos: 8
4 Titorías de grupo e individuais: 3
5 Exames e probas de coñecemento: 3

TOTAL HORAS PRESENCIAIS: 36

Non presenciais

1 Traballo autónomo individual ou colaborativo de lectura dos temas e de 
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preparación deles para as probas escritas e a discusión en aula, así como 
análise de textos complementarios: 46

2 Traballo autónomo individual ou colaborativo (na biblioteca, na aula, de 
procura etc.) para a realización do traballo práctico de curso: 30.

TOTAL HORAS NON PRESENCIAIS: 76 

7. Bibliografía e materiais

7.1. Básica

• (1988) Tratado de sociología (vol. I e II), edición de Salustiano del Campo. 
Madrid: Taurus.

• (1998) Diccionario de sociología, edición de Salvador Giner, Emilio Lamo de 
Espinosa e Cristóbal Torres. Madrid: Alianza Editorial.

• Macionis, John J. & Plummer, Ken (1999) Sociología. Madrid: Prentice 
Hall.

• Durkeim, Émile (1975) “La educación su naturaleza y su papel” Educación 
y sociología. Barcelona: Península.

• Mariano Fernández Enguita (1999) La escuela a examen. Madrid: Pirámide.

• 7.2 Complementaria

• Ariès, Philippe (1986) “La infancia” en Revista de educación, núm. 281. 
Madrid: Ministerio de educación y ciencia.

• Aron, Raymond (1992) Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos 
Aires: Siglo XX.

• Ayuste, Ana et al. (1994) “Educación y reenfoques críticos” Planteamientos 
de la pedagogía crítica. Barcelona: Graó.

• Berger, Peter L. e Luckmann, Thomas (1995) La construcción social de la 
realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

• Brantenberg, Gerd (1994) Las hijas de Egalia. Madrid. horas y HORAS la 
editorial.

• Carabaña, Julio (1984) “Origen social, inteligencia y rendimiento académico 
al final de la E.G.B.” Manual de Sociología de la Educación. Madrid: Visor.

• Donzelot, Jacques (1990) La policía de las familias. Valencia: Pre-textos.

• Egido Gálvez, Inmaculada e Hernández Blasi, Carlos (1993) “La reforma de 
la enseñanza” Cuadernos de Pedagogía, núm. 210. Barcelona: Fontalba.

• Fernandez Enguita, Mariano “La economía y el discurso sobre la educación” 
Ábaco, núm. 5. Xixón: s.d.

• Fernández Enguita, Mariano (1995) “Las funciones sociales de la Escuela” 
La escuela a examen. Madrid: Pirámide.
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• Forquín, Jean-Claude (1983) “El enforque sociológico del éxito y del fracaso es-
colar” Educación y Sociedad, núm. 3. Madrid: Fundación Hogar del Empleado.

• Foucault, Michel (1984) “Los cuerpos dóciles“Vigilar y castigar. Madrid: 
Siglo XXI.

• Foucault, Michel (1984) “Los medios del buen encauzamiento“Vigilar y cas-
tigar. Madrid: Siglo XXI.

• Goody, Jack e Watt, Ian (1997) “Las consecuencias de la cultura escrita” 
Cultura escrita en sociedades tradicionales. Barcelona: Gedisa.

• Lerena Aleson, Carlos (1984) “El oficio de maestro. (Posición y papel del 
profesorado de primera enseñanza en España)” Manual de Sociología de la 
Educación. Madrid: Visor.

• Lerena Aleson, Carlos (1985) “Objeto de la sociología de la 
educación“Materiales de sociología de la educación y de cultura. Madrid: 
Grupo Cultural Zero.

• Marqués, Josep-Vicent (1982) “La escuela o el aprendizaje de la quinta 
regla” No es natural. Para una sociología de la vida cotidiana. Barcelona: 
Anagrama.

• Muel, Francine (1991) “La escuela obligatoria y la invención de la infancia 
anormal” Espacios de poder. Madrid: Ediciones de la Piqueta.

• Nisbet, Robert (1990) La formación del pensamiento sociológico. Buenos 
Aires: Amorrortu.

• Sacks, Oliver (1994) “Prefacio” Un antropólogo en Marte. Barcelona: 
Anagrama.

• Sotelo, Ignacio “Educación y democracia” Volver a pensar la educación (vol. I). 
A Coruña - Madrid: Paideia - Morata.

• Stubbs, Michael (1984) Lenguaje y escuela. Madrid: Cincel-Kapelunz.

• Subirats, Marina e Brullet, Cristina (1989) “La transmisión de géneros en la 
escuela mixta!” Manual de sociología de la Educación. Madrid: Visor.

• Toledo Guijarro, José Manuel (1983) “La formación cívica en E.G.B.” Educa-
ción y Sociedad, núm. 2. Madrid: Fundación Hogar del Empleado.

• Varela, Julia (1994) “Elementos para una genealogía de la escuela primaria 
en España” Trabajos elementales sobre la escuela primaria, de Anne Que-
rrien. Madrid: Ediciones de la Piqueta.

• Volker, Joan (1975) “Nacimiento de dos hermanos gemelos: el sociólogo 
y el maestro de escuela (reflejo de Francia en el siglo XIX)” Educación y 
sociología, de Émile Dukheim. Barcelona: Península.

• 7.3 Outros recursos (accesible a través de la página web <http://webs.
uvigo.es/amatraba>):

• O sistema educativo galego - Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria 
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• O sistema educativo español - Ministerio de Educación 

• Estatísticas da educación no Estado - Ministerio de Educación 

• Instituto Nacional de Avaliación e Calidade do Sistema Educativo (INECSE) 

• Recursos da Asociación de Socioloxía da Educación (ligazóns e fontes 
de datos) 

• Cifras da educación en Europa (EURYDICE) 

• Acceso ao todo o proxecto PISA (en inglés)

• Constitución española 1978 .pdf 

• Constitución europea (proxecto) .pdf 

• Organización do sistema educativo español 

• Esquema de lexislación do sistema educativo español .pdf 

• Lei de principios do movemento nacional .doc 

• Texto da Lei xeral de educación de 1970 (LGE).

• Texto da Lei orgánica de reforma universitaria de 1983 (LRU) 

• Texto da declaración de Boloña (en inglés) .pdf 

• Texto da Lei orgánica de universidades de 2001 (LOU).pdf 

• Texto da Lei orgánica reguladora do dereiro á educación de 1985 (LODE).pdf 

• Texto da Lei orgánica de ordenación xeral do sistema educativo de 1990 
(LOXSE) .pdf 

• Texto da Lei orgánica da participación, a avaliación e do governo dos cen-
tros educativos de 1995 (LOPEG) .pdf 

• Texto da Lei orgánica da calidade na educación de 2002 (LOCE) .pdf 

• Proxecto do informe PISA .pdf e resumo resultados .pdf 

• Convención dos dereitos das nenas e dos nenos 

• Transparencia I: Características da socialización, instrución, educación, es-
colarización .pdf 

• Transparencia II: Metáforas da infancia maleable .pdf 

• Transparencia III: Consecuencias da constitución da categoría xurídico-so-
cial da infancia .pdf 

8. Avaliación dos procesos e dos resultados de aprendizaxe. Criterios de avaliación

a. Coa avaliación continua da actividade desenvolvida polo alumno (20%) 0 a 
3 puntos
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b. Coa supervisión final da memoria da materia en que se recolle todo o mate-
rial elaborado durante o curso (20%) 0 a 3 puntos

c. Coa supervisión final da memoria da investigación en que se recolle todo o 
material elaborado durante o curso (20%) 0 a 3 puntos

d. Coa cualificación que os demais compañeiros realizan do traballo presenta-
do publicamente (20%) 0 a 3 puntos

f.  Coa cualificación na proba escrita (20%) 0 a 3 puntos

A cualificación final pode oscilar entre 0 e 15 puntos que se converterá finalmente nun 
sistema de puntuación de 0 a 10 (por conversión directa dividíndoo por 1.5).

Para superar a materia hai que superar, polo menos, tres das cinco partes cun mínimo de 
2 puntos cada unha e de 1 nas dúas restantes.

Excepcionalmente para o alumnado non asistente as sesións presenciais serán adapta-
das dependendo de cada caso.

As aprendizaxes para avaliar son o pensamento crítico e analítico, a expresión escrita 
e oral, a procura de información e de fontes, o manexo de información e de fontes, a 
capacidade de reflexión autocrítica, a aplicabilidade da investigación, a conexión entre 
coñecementos teóricos e prácticos, a capacidade de organización e de planificación do 
traballo e a corrección formal na elaboración do traballo.

9. Avaliación do proceso docente

9.1 Valoración do alumnado.

Ao longo do todo o curso a través do contacto directo e traballo co alumnado

b. Nun informe final conxunto redactado pola totalidade do alumnado

c. A través da enquisa de avaliación docente elaborada pola universidade

9.2. Valoración do profesorado e decisións de cambio

a. Nun informe final conxunto redactado pola totalidade do alumnado

b. A través da enquisa de avaliación docente elaborada pola universidade

No caso desta materia, a posteriori presentouse un documento máis elaborado para 
facilitarlle o proceso ao alumnado:

SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN. CURSO 2005/06

EXPERIENCIA PILOTO DE IMPLANTACIÓN DE CRÉDITOS ECTS 

Educación Infantil.

En primeiro lugar desexo darvos a benvida e facervos saber que este curso vamos des-
envolver unha experiencia piloto que ten como obxectivo a incorporación do sistema de 
créditos ECTS na Universidade de Vigo; a esta experiencia incorporeime voluntariamente 
mais, en todo caso, a vós non vos obriga, de modo que no caso de non querer cursar a 
materia cos requirimentos e na metodoloxía que explico a seguir podedes falar comigo 
para acordar outro posible modo.
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Simplificando moito, a metodoloxía que se incorpora pretende computar os créditos de 
cada materia con base no traballo do alumnado, non con base nunhas horas lectivas de 
docencia. Daquela, todas e cada unha das persoas participantes temos que ir tomando no-
tas e levando a conta de todo canto facemos e de canto tempo non custa levalo a cabo.

No que respecta a que sexades vos, o grupo de E. Infantil e non outro, os elixidos, nada 
ten que ver comigo nin con esta facultade, senón que xa viña definido pola ACSUG. Per-
soalmente penso que sodes un grupo moi numeroso e, por tanto, menos apropiado que 
outros, mais trataremos de ir superando as dificultades.

Neste sentido quero facervos saber que eu vou estar na aula B.1. -a vosa- todas as horas 
que asigna o horario e que virei á facultade todos os días da semana agás os venres.

Ao mesmo tempo, estarei ao voso dispor nas horas de titoría que se desenvolverán os 
seguinte días: luns de 11 a 12 ; mércores de 13 a 14; xoves de 10 a 11 e de 13 a 14.

Polo que respecta á materia á que nos vamos achegar convén compartir as seguintes 
consideracións introdutorias:

A Socioloxía da Educación é unha materia troncal na formación inicial do profesorado, 
indispensable para que os futuros docentes teñan unha visión, o máis clara posible, 
acerca da complexidade do fenómeno educativo, limitada, como é lóxico, polo tempo 
que supón un cuadrimestre.

Durante este curso trataremos de facilitar procesos de reflexión para que o alumnado 
comprenda e analice esta institución social, complete as perspectivas que lle ofrecen 
outras disciplinas e supere visións simplificadoras do feito educativo. A reflexión sobre 
esta realidade sociolóxica debería posibilitar futuras prácticas docentes cun grao maior 
de racionalidade e de consciencia e, en todo caso, pode servir para que esta primeira 
aproximación supoña un estímulo para un coñecemento máis fondo.

Este programa pretende achegar as dimensións estruturais e ideolóxicas que determinan 
os procesos educativos ou que os subxacen. Os contidos céntranse na escolarización nas 
sociedades modernas, fundamentalmente por se tratar do futuro profesional dos egresa-
dos desta titulación e, dentro deste ámbito, nomeadamente na educación instituciona-
lizada e obrigatoria. Porén, procúrase ter presente que existen outras etapas educativas 
non obrigatorias que é importante coñecer para ter unha visión global da educación e, 
mesmo, outros procesos educativos non formalizados que é preciso ter en conta como 
posible ámbito profesional.

Segundo a perspectiva do Espazo Europeo de Educación Superior a SOCIOLOXÍA DA EDUCA-
CIÓN cumpre un papel fundamental na formación intelectual e profesional do futuro mestre.

Os obxectivos poderían quedar resumidos nos seguintes:

a. Descubrir os aspectos sociais non pedagóxicos implicados nos procesos 
educativos (conxuntura económica, evolución do mercado de traballo, de-
mografía, estruturas políticas e administrativas, transformacións sociais).

b. Adquirir destrezas para conseguir información sobre o punto anterior.

c. Poder usar as achegas teóricas da socioloxía como unha ferramenta de 
análise e de comprensión da realidade.

d. Adquirir a capacidade de análise e de comprensión da devandita información.
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e. Avaliar e prever o impacto máis alá da aula da práctica profesional diaria, na 
resolución de conflitos e na innovación na aula.

As competencias académicas e profesionais que temos que desenvolver a través dos 
obxectivos propostos:

a. Competencias instrumentais (saber e saber facer)

- Habilidades cognitivas: capacidade de análise e de abstracción sobre a 
realidade na aula e do seu medio e fenómenos da política, economía e 
problemáticas sociais

- Capacidades metodolóxicas: seleccionar e xerarquizar a información, 
planificación do traballo, acadar metas concretas, establecer obxecti-
vos e medios, avaliar custos e posibles limitacións do traballo de inves-
tigación empírica, análise a posteriori dos resultados e do proceso de 
investigación.

- Destrezas tecnolóxicas: coñecementos básicos de informática (procesa-
dor de texto, folla de cálculo, acceso a internet e programas multime-
dia) e gravación de voz ou vídeo.

- Destrezas lingüísticas: comprensión de textos complexos, boa expre-
sión escrita, comunicación oral en público e capacidade de captar a 
atención do receptor, resumir e poñer xunta información complexa o de 
fontes diferentes.

b. Competencias interpersoais

- Competencias para tarefas colaboradoras: capacidade de escoitar os 
demais e captar o sentido do que expresan, capacidade de facerse 
entender e convencer os demais das súas propostas, adaptación a ca-
lendarios de traballo e o cumprimento das tarefas, adaptar e flexibilizar 
os resultados dos seu traballo ao obxectivo común.

- Compromiso co traballo: traballar baixo presión, finalización das tarefas 
ou dos obxectivos marcados, redefinición dos obxectivos ou dos medios 
se estes non se axustan aos fins marcados, axuste a horarios e pautas 
externas de traballo, asumir a responsabilidade propia, determinar as 
demandas feitas por outros e non confundir cos intereses persoais.

c. Competencias sistémicas (saber aplicar)

Os prerrequisitos 

Competencias e contidos mínimos

a. Ter unha boa capacidade de comprensión e de expresión escrita e oral.

b. Destrezas para o traballo en equipo (iniciativa, planificación e coordinación).

c. Coñecementos previos de informática (acceso a internet e programas mul-
timedia, procesador de textos, folla de cálculo) e manexo de gravadora de 
voz ou vídeo.

d. Capacidade de seleccionar, xerarquizar e resumir información.
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PLANO DE TRABALLO PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS 

a. Lectura individual de textos propostos (materiais básicos elaborados para a ma-
teria –en fotocopiadora-, lecturas de complemento, artigos e informacións) e sistematiza-
ción escrita dos contidos. Cada tema propón actividades de autoavaliación que facilitan 
este traballo e que se suxire realizar, así como pequenos ensaios sobre algún aspecto 
do tema para o que se debe procurar información complementaria. As propostas serán 
plurais para dar marxe de elección. Preparar a sistematización para unha eventual expo-
sición na aula.

b. Formación de equipos de traballo para os créditos prácticos, tanto para as pe-
quenas prácticas comúns e obrigatorias correspondentes á primeira parte do temario 
como para o desenvolvemento dun traballo de investigación tutelado pola docente. Os 
grupos serán de tres persoas. O traballo de investigación deberase elaborar obrigatoria-
mente como aplicación da temática da materia.

Este traballo práctico de investigación deberá orientarse e contextualizarse na teoría 
sociolóxica, é dicir, o marco teórico de referencia estará presente no seu desenvolve-
mento. Seguirá o esquema básico seguinte: (I) título, (II) obxectivos, (III) xustificación 
(oportunidade e interese do tema, aplicabilidade á práctica), (IV) marco teórico en que 
se apoia, (V) metodoloxía, (VI) materiais e recursos que se empregaron, (VII) temporiza-
ción (planificación da investigación), (VIII) presentación do estado da cuestión, análise 
e conclusións, (IX) bibliografía e fontes empregadas (dun xeito preciso, con referencia a 
páxinas ou capítulos), e bibliografía e fontes localizadas, se se quixer indicar, aínda que 
non fose empregada, mais neste caso nun epígrafe á parte, (X) anexos, se proceder, (XI) 
seguimento: descrición, a xeito de caderno de bitácora, da realización do traballo onde 
se reflectirán todas as incidencias, as achegas de cada quen no grupo, as sesións de 
traballo realizadas, as procuras, os comentarios e as críticas oportunas, mesmo, de ser 
aconsellable, a posibilidade e a oportunidade de reformular o traballo inicial).

O traballo deberase poñer a discusión pública ao resto dos membros da aula nunha 
sesión de seminario. Os temas posibles son moi amplos e van desde a temática das 
funcións do sistema aplicada á análise da etapa de educación infantil, á análise do 
fenómeno multicultural, por exemplo as oportunidades ou dificultades de integración na 
escola da poboación inmigrante, a análise de xénero na socialización temperá e na pri-
meira etapa do sistema, a innovación educativa na etapa de infantil, o fenómeno de acul-
turación en Galicia no contexto escolar, o perfil sociolóxico dos docentes de educación 
infantil, análise do currículo, dos procesos e do espazo educativo, aspectos fundamentais 
da reforma e moitos outros que son de interese.

c. Participación en cursos de formación da universidade e pequenos obradoiros de 
formación na aula. A vontade do alumnado.

d. En referencia aos puntos a. e b. é preciso traballar coas fontes precisas para a 
consecución dos obxectivos do coñecemento científico, da realidade escolar e do traballo 
empírico para compartir co grupo e para ser compartido en público. A exposición pública 
dos traballos finais de investigación é obrigatoria, así como a participación activa na aula.

TODO O TRABALLO REALIZADO DEBERASE IR ARQUIVANDO NUNHA CARPETA E DEBERASE 
TRAER CANDO SEXA NECESARIO. TODAS AS CARPETAS SERÁN RECOLLIDAS AO FINAL DE 
CURSO
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Metodoloxía docente

- Aulas presenciais teóricas

 Nas sesións teóricas a docente introducirá conceptos básicos de Socioloxía, 
nomeadamente da Socioloxía no ámbito educativo, así como as indicacións 
para a posta en marcha das investigacións. Nelas procederase á presenta-
ción e á exposición do máis fundamental dos temas, deixando suficientes 
elementos para o debate polo alumnado.

- Aulas presenciais prácticas

 Consiste en desenvolver os contidos do programa a través de pequenos 
traballos para realizar polo alumnado, quer individualmente quer en grupos, 
con non máis de tres membros.

 Nas sesións presenciais prácticas tamén se guiará a formulación e super-
visarase o desenvolvemento do traballo de investigación. O tema escollido 
por cada grupo debe ser coñecido pola docente e compartido co resto do 
alumnado en roldas abertas. A forma de exposición queda aberta ás nece-
sidades do propio alumnado.

- Seminarios. A partir dos traballos prácticos do alumnado, formaranse gru-
pos medianos por afinidade no tema para interaccionar en seminario, onde 
se debaterá e cada quen realizará unha exposición do seu traballo.

- Titorías en grupo: nestas sesións pechadas (acordar data e hora) levarase a 
cabo a supervisión do traballo desenvolvido polos grupos.

- Actividade de aula non presencial: consulta a distancia de dúbidas e 
orientación.

- Actividades adicionais (exemplos): asistencia a conferencias complemen-
tarias dos contidos da materia; visita a centros educativos; formación na 
utilización de recursos bibliográficos e centros de documentación na rede; 
participación de expertos externos nalgunha sesión presencial

 Estratexias de aprendizaxe: orientacións para o alumnado

 Recepción e comprensión de información teórica

 Debate dos temas propostos

 Procura de información axustada aos contidos da materia e obxectivos reais 
dos traballos de investigación

 Reelaboración e exposición (escrita ou oral) da información manexada

 Reflexión sobre o propio proceso de aprendizaxe e investigación

 Exposición dos traballos de investigación

 Recensión crítica de textos e material audiovisual
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Especificación do tempo previsto de aprendizaxe.

Horas previstas para o alumnado. TOTAL: 112 (36 presenciais e 76 non presenciais)

Presenciais. TOTAL HORAS PRESENCIAIS: 36

Teóricas de presentación e explicación dos temas: 10

Debates, discusións e aclaracións sobre os temas do programa, lecturas de complemen-
to, actividades de autoavaliación e pequenos ensaios: 10

Exposición de pautas para traballos prácticos: 2

Seminarios para presentación e debate dos traballos: 8

Titorías de grupo e individuais: 3

Exames e probas de coñecemento: 3

Non presenciais. TOTAL HORAS NON PRESENCIAIS: 76 

Traballo autónomo individual ou en colaboración de grupo sobre a lectura dos temas e a 
súa preparación para as probas escritas e a discusión en aula, así como análise de textos 
complementarios etc.:  46

Traballo autónomo individual ou en colaboración (en biblioteca, en aula, de pescuda na 
rede etc.) para a realización dos traballos prácticos do curso: 30.

O cronograma coas sesións presenciais teóricas e prácticas proponse como segue: 

Febreiro, os martes días 14 e 21

Marzo, os martes días 7, 14, 21 e 28 

Abril, os martes 4, 18 e 25

Maio, 2 e 9

Estas sesións suman un total de 20 horas presenciais dedicadas á presentación, á expli-
cación, ao debate, á aclaración, á posta en común das pautas de traballo e dos peque-
nos ensaios prácticos etc.

Fago un recordatorio especial porque o día 16 de marzo terá lugar a sesión destinada 
á explicación da parte metodolóxica da Socioloxía. Esta sesión é moi importante para 
enfrontar con éxito o traballo de investigación. Se é preciso podería dedicarse outra 
sesión un xoves. Porén, o docente encargado desta parte do programa, o profesor desta 
facultade, Benxamín Porto, estará ao voso dispor nunha titoría presencial na facultade 
todos os martes de 7 a 9 no despacho e en titoría virtual a través do correo electrónico 
que figura ao final deste documento.

Os días 14 de marzo e 9 de maio destinarase unha hora para realizar unha breve proba 
escrita. Con isto temos 2 horas máis de actividade presencial.

Dispoñemos aínda de 11 horas presenciais que será o propio alumno/a, de conformida-
de coa dinámica dos grupos, quen decidirá a súa distribución ao longo do cuadrimestre 
nos xoves de todas as semanas entre o 16 de febreiro e o 25 de maio, tendo en conta 
que debe estar presente activamente en 8 horas de seminario e en 3 horas de titoría 
individual ou en grupo que a docente irá anotando na ficha.
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Réstanos 1 hora que se dedicará á sesión de avaliación o martes día 23 de maio.

Actividade non presencial. A estimación da carga de traballo para a materia realizouse 
coa colaboración do alumnado de cursos anteriores e pola experiencia docente. Porén, 
un dos obxectivos da experiencia piloto é confirmar esta carga, polo que precisamos da 
vosa imprescindible colaboración. Para facilitar este aspecto da experiencia piloto dese-
ñamos unhas fichas que serven para anotar con rapidez o esforzo (máis ben o tempo en 
horas) dedicado ás actividades propostas: estudo, procura, tratamento etc. de todas as 
actividades non presenciais. As fichas debedes cubrilas semanalmente e depositalas na 
caixa de correo núm. 97, correspondente á profesora Miriam Alvariñas. Isto é obrigatorio, 
non como imposición, senón por necesidade do proxecto. Na ficha non consta ningún 
dato persoal polo que é totalmente anónima.

A aula B1 estará sempre ao voso dispor nos días previstos na organización docente 
(martes e xoves) para que na medida en que non se estea a desenvolver unha sesión 
presencial, realicedes nela actividades non presenciais: estudo individual, reunión de 
grupo etc.

Avaliación dos procesos e resultados de aprendizaxe. Criterios de avaliación

1. Avaliación continua da actividade desenvolvida polo/a alumno/a (20%): 0 
a 3 puntos

2. Supervisión final da memoria da materia en que se recolle todo o material 
elaborado durante o curso (20%): 0 a 3 puntos

3. Supervisión final da memoria da investigación en que se recolle todo o ma-
terial elaborado durante o curso (20%): 0 a 3 puntos

4. Cualificación que os demais compañeiros realizan do traballo presentado 
publicamente (20%): 0 a 3 puntos

5. Cualificación das probas escritas (20%): 0 a 3 puntos

A cualificación final pode variar entre 0 e 15 puntos que se converterá finalmente nun 
sistema de puntuación de 0 a 10 (por conversión directa dividíndoo por 1.5).

Para superar a materia hai que superar, polo menos, tres das cinco partes cun mínimo de 
2 puntos cada unha e de 1 nas dúas restantes.

Excepcionalmente para o alumnado non asistente as sesións presenciais serán adapta-
das dependendo de cada caso.

As aprendizaxes para avaliar son o pensamento crítico e analítico, a expresión escrita 
e oral, a procura de información e de fontes, o manexo de información e de fontes, a 
capacidade de reflexión autocrítica, a aplicabilidade da investigación, a conexión entre 
coñecementos teóricos e prácticos, a capacidade de organización e de planificación do 
traballo, a corrección formal na elaboración do traballo.

É imprescindible entregar a ficha no inicio do curso para poder levar as anotacións 
pertinentes.
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Avaliación do proceso docente

Valoración do alumnado:

Ao longo do todo o curso a través do contacto directo e traballo co alumnado

a. Nun informe final conxunto redactado pola totalidade do alumnado 

b. A través da enquisa de avaliación docente elaborada pola universidade

Valoración da docencia e decisións de cambio:

a. Nun informe final conxunto redactado pola totalidade do alumnado. Ava-
liaranse diversos aspectos como organización, contido e práctica docente. 
Haberá que facer un acordo sobre criterios e indicadores 

b. A través da enquisa de avaliación docente elaborada pola universidade

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 

En primeiro lugar vamos tentar o achegamento do alumnado a unha formación socioló-
xica básica (conceptual e analítica), que lle permita manexar material (principalmente 
bibliográfico) vinculado á Socioloxía.

En segundo preténdese facer un achegamento á educación dende unha perspectiva so-
ciolóxica (estrutural e macro), centrándonos, como xa se dixo, no fenómeno da escolari-
zación; neste sentido, o programa e as actividades na aula van tratar de mostrar aspectos 
como as conexións intrínsecas da educación con estruturas contextuais xerais, con outros 
subsistemas sociais como o económico, o cultural, o político, e coa estrutura social. Por 
outra parte, a Socioloxía da Educación ocúpase tamén dos procesos educativos dende 
unha perspectiva micro, atendendo as relacións sociais do sistema educativo, ás interac-
cións que se producen entre os distintos axentes que participan na vida dos centros e das 
aulas, así como as complexas relacións entre todos eles.

Ademais, temos como meta propiciar no alumnado unha actitude analítica, comprensiva e 
crítica da dimensión socioeducativa en particular, así como da dimensión social en xeral.

En conxunto, o estudo desta materia debería proporcionarlle ao alumnado (futuros mes-
tres) un coñecemento que lle permita analizar a educación como un feito social, as fun-
cións do sistema educativo e as súas transformacións en consonancia coas mudanzas 
nas demandas da sociedade, poñendo de manifesto as relacións que como subsistema 
mantén co resto da sociedade e das súas institucións, así como as condicións sociais 
dos axentes e dos efectivos da educación, subliñando as consideracións sociolóxicas do 
profesorado e do alumnado, a significación social da aula e do currículo.

O presente programa estrutúrase en tres grandes áreas de contidos: as bases da Socio-
loxía da Educación; o sistema social e o sistema educativo; o sistema escolar

A primeira é unha área introdutoria; trátase de dar unha visión panorámica dos temas 
básicos da Socioloxía xeral e da Socioloxía da Educación como a xénese e evolución da 
Socioloxía, os conceptos sociolóxicos básicos, as achegas e as perspectivas teóricas 
máis sobranceiras, a perspectiva sociolóxica na educación e a educación como proceso 
de socialización.
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A segunda área céntrase nos contidos que son obxecto da materia; analízanse as rela-
cións entre o sistema social e o sistema educativo, dáse un breve repaso polas contri-
bucións teóricas máis salientables como a Socioloxía clásica, a corrente funcionalista, 
a teoría do capital humano, o credencialismo, a reprodución cultural, as teorías da co-
rrespondencia, o interaccionismo, a etnografía e as teorías da resistencia. Introdúcense 
as análises máis destacadas nos temas da orixe dos sistemas escolares, o poder e a 
dominación na escola, a escola como lugar de reprodución social e cultural, as funcións 
do sistema educativo, a estratificación, a mobilidade e a desigualdade social en relación 
coa educación.

Na terceira analízase a escola e os elementos que nela interaccionan, os participantes, 
as demandas e o escenario final, os centros de ensino como organizacións, o currículo, a 
avaliación, o profesorado e as estratexias do alumnado.

ÁREA DE CONTIDOS I. BASES DA SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN 

TEMA 1. XÉNESE E EVOLUCIÓN DA SOCIOLOXÍA.

Obxectivos. Preténdese familiarizar o alumnado coa perspectiva, cos fundamentos e coa 
orixe histórica da análise sociolóxica, así como darlle a coñecer os principais paradigmas 
e correntes teóricas na evolución da disciplina.

Contidos. O obxecto da Socioloxía. A perspectiva sociolóxica. A crise do binomio obxec-
to/suxeito: os sistemas auto-reflexivos. A construción social da realidade. A utilidade da 
perspectiva sociolóxica. A xénese da Socioloxía. A racionalización do social. As achegas 
micro e macro: os paradigmas estruturais (funcionalismo e conflito), os paradigmas da 
acción: (interaccionismo simbólico, etnografía e teorías da resistencia). Novas perspec-
tivas en Socioloxía.

TEMA 2. CONCEPTOS SOCIOLÓXICOS BÁSICOS E ASPECTOS METODOLÓXICOS 

Obxectivos. Centrar algúns dos principais conceptos sociolóxicos para servir de base e de 
instrumento cara á comprensión dos temas e das teorías sociolóxicas. Achegar nocións 
básicas de metodoloxía que permitan deseñar os requirimentos máis elementais do tra-
ballo de investigación do curso.

Contidos. Individuo e sociedade (conflito, racionalización, función). Evolución e tipos de 
sociedade. Cultura (diversidade cultural, subcultura, contracultura), normas sociais (va-
lores, desviación e control social) e socialización. Estrutura social e interacción (status 
e rol). Grupos, redes e organizacións sociais. Estratificación social. Metodoloxía xeral: a 
definición do problema, as achegas teóricas, a formulación da hipótese, a escolla do 
deseño (distinción métodos e ferramentas básicas), recollida e compilación dos datos, 
interpretación dos resultados, elaboración de informe.

TEMA 3. A SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN. A EDUCACIÓN COMO PROCESO DE SOCIALIZACIÓN

Obxectivos. Mostrar a perspectiva específica da Socioloxía da Educación e a relevancia 
da escola como institución especializada.

Contidos. O concepto de educación dende a perspectiva sociolóxica. Aproximación ao 
concepto de Socioloxía da Educación. A achega dos clásicos e os paradigmas actuais. O 
obxecto da Socioloxía da Educación: os niveis microsociolóxico, intermedio e macrosocio-
lóxico. Os temas de interese na socioloxía da educación. A educación como proceso de 
socialización. A reprodución da sociedade. A eficacia da socialización escolar.
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ÁREA DE CONTIDOS II. O SISTEMA SOCIAL E O SISTEMA EDUCATIVO

TEMA 4.  SISTEMA SOCIAL, SISTEMA EDUCATIVO, SISTEMA ESCOLAR

Obxectivos. Analizar as relacións entre o sistema social e o sistema educativo. A orixe 
dos sistemas escolares nas sociedades modernas, as súas principais funcións e as súas 
consecuencias.

Contidos. O sistema social e o sistema educativo: desenvolvemento. A orixe do sistema 
escolar. As funcións: socialización para o traballo, formación cívica, socialización para o 
consumo e o patriarcado, construción do consenso social, creación de identidade na-
cional, regulación do mercado de traballo, custodia e vixilancia da infancia. O sistema 
educativo en España. Reforma escolar e políticas educativas.

TEMA 5. CULTURA, EDUCACIÓN E ESCOLA

Obxectivos. Percorrer algunhas das contribucións máis importantes arredor dos temas de 
poder, reprodución e diferenciación que teñen lugar no escenario escolar.

Contidos. Educación e transmisión cultural: reprodución cultural e social, P. Bourdieu. A 
escola aparello de poder disciplinario, M. Foucault. A pluralidade de educacións dentro 
do sistema escolar único, Althusser, Baudelot e Establet.

TEMA 6. ESTRATIFICACIÓN SOCIAL E AS SÚAS CONSECUENCIAS NO SISTEMA EDUCATIVO. 
EDUCACIÓN E DESIGUALDADE: CLASE, XÉNERO, ETNIA 

Obxectivos. Coñecer os mecanismos educativos que facilitan a xerarquización social.

Contidos. Clases sociais e educación: clase social e rendemento escolar, os factores de 
logro escolar en relación coa clase social. O xénero como categoría relevante na des-
igualdade educativa. O sexismo nos contidos curriculares, na interacción informal e na 
organización do proceso educativo. Escola e relacións étnicas: o multiculturalismo dende 
a perspectiva educativa.

ÁREA DE CONTIDOS III. O SISTEMA ESCOLAR

TEMA 7. O CURRÍCULO E A INTERACCIÓN ESCOLAR

Obxectivos. Comprender os diferentes tipos de currículo, así como as ideoloxías que 
subxacen a este e as súas consecuencias. Identificar os elementos que interactúan na 
escola e relacionar as diferentes demandas dos participantes.

Contidos. As relacións sociais do proceso educativo. Inculcación, selección e omisión. 
O currículo oculto, expreso e nulo. A socialización da forza de traballo. Estratificación do 
traballo e socialización diferencial. A constitución do individuo illado. Suxeitos e partici-
pación no sistema educativo. Obxectivos dos participantes.

TEMA 8. O PROFESORADO

Obxectivos. Facilitar algúns coñecementos sobre a caracterización dos docentes.

Contidos. A Socioloxía do profesorado: a condición docente e a feminización da escola.

TEMA 9. A INFANCIA

Obxectivos. Preténdese que o alumnado se familiarice cos aspectos sociolóxicos relacio-
nados coa infancia e a xuventude.
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Contidos. A construción social da infancia. A teoría da folla en branco. A separación 
espacial. O papel do xogo. As leis de protección do menor: a regulación da sexualidade, 
a prohibición do traballo infantil, o dereito á educación. A subcultura xuvenil. Estratexias 
ante a educación: resistencia e rexeitamento escolar.

CONTIDOS DAS PRÁCTICAS. Os traballos de prácticas concíbense como preparatorios e 
conectados co traballo de investigación. Deberán ser breves e non alcanzarán máis de 
dous folios de extensión.

PRIMEIRA. Achegamento ás bases da socioloxía. Sobre un tema de interese para o/a 
alumno/a, este debe formular preguntas ou hipóteses que se poderían facer desde cada 
un dos paradigmas.

SEGUNDA. A perspectiva sociolóxica. Sobre a visión que cada un ten da súa vida, reflexio-
nar sobre os elementos determinantes e estruturantes da sociedade ou os elementos que 
dan sentido ás accións individuais.

TERCEIRA. Reflexionar sobre algún elemento da cultura, proporanse temas para escoller 
como por exemplo a lingua.

CUARTA. Comentario de texto sobre a aparición da escola capitalista.

QUINTA. Análise da función de custodia. Pescuda de datos ou pequena aproximación 
cualitativa.

SEXTA. Análise dalgún aspecto da reforma, especialmente sobre o que máis incida na 
etapa de educación infantil.

SÉTIMA. Análise sobre algún aspecto en relación coa temática de xénero ou étnica.

OCTAVA. Análise dalgún elemento de caracterización do profesorado de infantil.

BIBLIOGRAFÍA

(ordenada alfabeticamente con referencia á parte do temario correspondente)

A bibliografía é unha escolma de libros e revistas. Está organizada por orde alfabética 
consignando entre parénteses en cada cita a área de contidos a que pertence. A inten-
ción é dar unha axuda sobre o máis principal mais non pretende ser unha bibliografía 
única para o alumnado, nin moito menos exhaustiva. Nela figuran obras que poden ser 
interesantes para ler e consultar e que serven de base á materia. Ademais, na titoría está 
ao dispor do alumnado unha ampla bibliografía de complemento ordenada por temas.

• Aldin Gras, Sociología de la educación. Textos Fundamentales. Madrid: Nar-
cea, 1980. (A. C. I, II e III)

• Alonso Hinojal, I. Nuevos pasos en el desencantamiento. La sociología del 
curriculum, en Ortega, Félix y Otros, Manual de sociología de la educación. 
Madrid: Visor, 1989.(A.C. III)

• Alonso Hinojal, Isidoro, Educación y sociedad. Las sociologías de la educa-
ción. Madrid. Cis,. 1991 (A.C. I, II e III)

• Appel y Franklin. Historia curricular y control social. (A.C.III)

• Appel, Michel W. Ideología y curriculo. Madrid: Akal/Universitaria. 
1986. (A.C. III)
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• Aries, Philippe. La infancia, en Revista de Educación nº. 281. Madrid: Minis-
terio de Educación y Ciencia.1986.(A.C. III)

• Baudelot, Ch. e Establet, R. La escuela capitalista en Francia. Madrid: Siglo 
XXI, 1976. (A.C. II)

• Berger, Peter L, Introducción a la sociología: una perspectiva humanística. 
México: Limusa Wiley. 1997. (A.C. I)

• Berger, Peter L. e Luckman, Thomas. La construcción social de la realidad. 
Buenos Aires: Amorrortu, 1995. (A. C. I)

• Berstein, Basil, Clase social, lenguaje y socialización, en Educación y socie-
dad. Nº. 4, Madrid: Fundación Hogar del Empleado. 1985. (A.C. III)

• Bonal, Xavier, Sociología de la educación. Una aproximación crítica a las 
corrientes contemporáneas. Barcelona: Paidós.1998. (A.C. I)

• Bossard, J.H. e Sthoker Boll, E. Sociología del desarrollo infantil. Madrid: 
Aguilar.1969. (A.C. III)

• Bourdieu, P. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Tau-
rus.1988. (A.C. II)

• Bourdieu, P. e Passeron, J.C. Los estudiantes y la cultura. Buenos Aires: 
Labor, 1973. (A.C. II)

• Bourdieu, P. e Passeron, J.C. La reproducción. Barcelona: Laia, pág. 190 a 
225. 1977. (A.C. II)

• Bourdieu, Pierre. Sistemas de enseñanza y sistemas de pensamiento. 
R.I.C.S. núm. 3 páx. 367-388.1967. (A.C. II)

• Doncelot, Jacques. La policía de las familias. Valencia: Pre-textos, 1990. 
(A.C. I e III)

• Durkheim, Emile, Educación y sociología. Barcelona: Península.1975. (A.C. II)

• Elschenbroich, Donata. El juego de los niños. Estudios sobre la génesis de 
la infancia. Madrid: Grupo Cultural Zero.1979. (A.C. III)

• Fernández Enguita, M. Entre la esperanza del cambio y el estigma de la 
reproducción en Revista de Educación núm. 286. Madrid. Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.1988. (A.C. II)

• Fernández Enguita, M. e Henry M. Levin Las reformas comprensivas en Eu-
ropa y las nuevas formas de desigualdad, en Revista de Educación nº. 289, 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.1989. (A.C. II)

• Fernández Enguita, Mariano, (ed.), Sociología de la educación. Barcelona: 
Ariel referencia, 1999. (A. C. I, II e III)

• Fernandez Enguita, Mariano. La escuela a examen. Madrid: Eudema.1990. 
(A.C. I, II e III)

• Flaquer, Ll.. La socialización en la familia: teorías, modelos e interacciones, 
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en García de León, M.A.; De la Fuente, G y Ortega, F. (eds), Sociología de la 
Educación, Barcelona: Barcanova. (capítulo 2, pp. 45-69).1993. (A.C. I)

• Forquin, J.C. El enfoque sociológico del éxito y el fracaso escolares: des-
igualdades de éxito escolar y origen social, en Educación y Sociedad nº. 3. 
Madrid: Fundación Hogar del Empleado.1983.(A.C. II)

• Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Madrid: siglo XXI.1982. (A.C. II)

• France, Pauline. Los comienzos del estereotipo de genero, (cap. IV) en Ha-
cia una educación infantil no sexista, dirigido por Naina Browne y Pauline 
France. Madrid: M.E.C. y Morata.1988. (A.C. II)

• Giddens, A. Sociología. Madrid: Alianza 1998. (A.C. I)

• Giner S., Lamo de Espinosa E. e Torres C. (eds.), Diccionario de sociología. 
Madrid: Alianza Editorial. 1998. (A.C. I, II e III)

• Goffman, Irving, Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfer-
mos. Buenos Aires: Amorrortu 1972. (páx. 15 a 129) (A. C. I)

• Lerena Aleson, Carlos, Educación, en Tratado de Sociología, (vol. II). Salus-
tiano del Campo (Compilador). Madrid: Taurus.1984. (A.C. I e II)

• Lerena Aleson, Carlos. El oficio de maestro. Posición y papel del profesora-
do de primera enseñanza en España, en Manual de Sociología de la Educa-
ción. Madrid: Visor, 1984. (A.C. III); tamén en Revista Galega de Educación, 
núm. 11. (A.C. III)

• Macionis, John e Plumer Ken, Sociología. Madrid: Prentice Hall.1999 (Área 
de contidos I)

• Marqués, Josep-Vicent, La escuela o el aprendizaje de la quinta regla, en No 
es natural. Para una sociología de la vida cotidiana. Barcelona: Anagrama. 
1982. (A.C. III)

• Mead, M. Educación y cultura. Buenos Aires: Paidos.1972 (A.C. I)

• Moncada, A. Cien años de educación en España, en Ortega, F. y otros, Ma-
nual de sociología de la educación. Madrid: Visor.1989. (A.C. II)

• Moreno, Montserrat. Como se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela. 
Barcelona: Icaria.1993. (A.C. II)

• Nisbet, Robert. La formación del pensamiento sociológico. Buenos Aires: 
Amorrortu, 1990. (A. C. I)

• Ortega, Félix et al. Manual de sociología de la educación. Madrid: Visor, 
1989. (A.C. I, II e III)

• Perrenaud, P. La construcción del éxito y del fracaso escolar: hacia un aná-
lisis del éxito, del fracaso y de las desigualdades como realidades construi-
das por el sistema educativo. A Coruña: Paideia. (A.C. II)

• Rivas Flores, J. I., El aula como microsociedad: significación social del aula y 
de la relación educativa, en García de León, M.A.; De la Fuente, G e Ortega, 
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F. (eds), Sociología de la Educación. Barcelona: Barcanova. 1993. (A.C. III)

• Santos Guerra, (coord.). El harén pedagógico. Perspectiva de género en la 
organización escolar. Barcelona: Graó 2000 (A. C. II) 

• Subirats, M. e Brullet, C. Rosa y azul: la transmisión de los géneros en la 
escuela mixta. Madrid: Instituto de la Mujer.1988. (A.C. II)

• VV AA ¿Qué es y a donde va la sociología de la educación?, en Materiales 
de sociología de la educación, Madrid: Grupo Cultural Zero.1985.(A.C I)

• Varela, J., Elementos para una genealogía de la escuela primaria en Espa-
ña, en Ortega, F. e outros, Manual de sociología de la educación. Madrid: 
Visor.1989. (A.C. II)

• Varela, Julia. Aproximación genealógica a la moderna percepción social de los 
niños, en Revista de Educación nº. 281. Barcelona: Fotalba.1986. (A.C. III)

• Volker, Joan. Ferry, Durkheim, idéntica lucha, en Educación y sociología de 
Emile Durkheim.. Barcelona: Península.1975.(A.C. II)

• Willis, Paul. Aprendiendo a trabajar: como los chicos de la clase obrera 
consiguen trabajos de clase obrera. Madrid: Akal. 1988. (A.C. II e III)

• Wrigh Mills, C. La imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1987(A.C. I)

• Zubieta, J.C. e Susinos, T. Las satisfacciones e insatisfacciones de los ense-
ñantes, Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.1992. (A.C. III)

OUTROS DATOS DE INTERESE

Prof. Amada Traba Díaz

Tfno. Despacho 986-80-17-24 e 80-17-25

Enderezo de correo electrónico: amadat@uvigo.es

Docente encargado da parte metodolóxica, profesor Benxamín Porto.

Enderezo de correo electrónico: porto@uvigo.es
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GUIA DOCENTE: TEORÍA E INSTITUCIÓNS CONTEMPORÁNEAS DA EDUCACIÓN

DATOS DA MATERIA

Código da materia 2021111060

Nome da materia Teorías e institucións contemporáneas de educación

Centro/ titulación Facultade de Ciencias da Educación

Curso 1º

Tipo (libre, troncal, obrigatoria, optativa) Troncal

Alumnos matriculados (totais)

Alumnos novos

Créditos aula/grupo (A) 3

Créditos laboratorio/grupo (L)

Créditos prácticas/grupo (P) 1.5

Créditos ECTS 6

Número grupos por aula 1

Número grupos por laboratorio

Número grupos por prácticas 2

Anual /cuadrimestral Cuadrimestral

Departamento Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Área de coñecemento Teoría e Historia da Educación

PROFESORADO DA MATERIA 

Nome profesor/a Código Créditos
(indicando A, L ou P) Lugar e horario titorías

Jorge Soto Carballo 4069 3 A /1.5 P
Facultade de CC. da Educación.
Despacho de Teoría e Historia da 
Educación. 2.º andar

Horarios: 

Luns Martes Mércores Xoves Venres

9-10 DOCENCIA

10-11 DOCENCIA

11-12 DOCENCIA

12-13

13-14 DOCENCIA
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Data dos exames oficiais: 

FEBREIRO

08/02/2006 9:00:00 Aula B1
TEORÍA DAS 

INSTITUCIÓNS CONT. 
DA EDUCAC.

T-P 1.º EDUCACIÓN 
INFANTIL

SETEMBRO

15/09/2006 9:00:00 Aula B1
TEORÍA DAS 

INSTITUCIÓNS CONT. 
DA EDUCAC.

T-P 1.º EDUCACIÓN 
INFANTIL

DECEMBRO

23/12/2005 12:00:00 Aula B1
TEORÍA DAS 

INSTITUCIÓNS CONT. 
DA EDUCAC.

T-P 1.º EDUCACIÓN 
INFANTIL

PROGRAMA XERAL

1. Contexto

A materia Teorías e Institucións Contemporáneas da Educación persigue que os alumnos 
e alumnas adquiran unha visión de conxunto dos principais fenómenos e problemas 
educativos referidos ao seu quefacer profesional, de xeito que poidan chegar a contem-
plar os procesos educativos como accións e feitos humanos que actúan coherentemente 
nun sistema social; e permitir os estudantes analizar, relacionar e sintetizar os distintos 
elementos que constitúen estes procesos.

Desde esta perspectiva abórdase o estudo das bases fundamentais que fan posible a 
existencia dos fenómenos educativos: como actúan eses elementos dentro dunha cultura 
concreta, de que forma se relacionan dentro do sistema educativo, como evolucionan no 
transcurso do tempo, que mecanismos se poñen en funcionamento ao operar dun deter-
minado xeito, en que sentido se pode afirmar que producen educación etc.

Os elementos que configuran o estudo teórico e institucional da educación non poden 
ser tratados como se estivesen illados, independentemente das estruturas -humanas, 
físicas ou sociais- de que forman parte, senón dun xeito integrado. O que se persegue 
nesta materia é que o alumno saiba interpretar ao final de curso a realidade educativa 
nas súas dimensións fundamentais; que desenvolva a razón e o sentido crítico ao estudar 
a actividade escolar e outros procesos educativos; que saiba intervir pedagoxicamente 
sobre esa realidade e ter claro cal é o seu papel como mestre.

2. Obxectivo da materia

O obxectivo xeral que se persegue con esta disciplina é dar ao alumno nocións funda-
mentais sobre o que é educación e das institucións a través das que a educación como 
fenómeno humano se produce, incidindo especialmente na escola.

Cun nivel maior de concreción podemos sinalar os seguintes obxectivos específicos:

• Adquisición e dominio básico de elementos terminolóxicos e conceptuais 
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das Teorías da Educación en relación co exercicio docente nas institucións 
educativas.

• Análise teórica-comprensiva da realidade social e institucional do sistema 
educativo ante a Reforma educativa implantada pola Lei de calidade do 
ensino

• Desenvolvemento da capacidade de análise e conciencia crítica respecto 
das prácticas educativas e das relacións establecidas entre o sistema edu-
cativo e o sistema social

• Potenciar o desenvolvemento das capacidades de reflexión e de síntese, no 
ámbito individual e colectivo, ante a realidade educativa.

Cun nivel maior de concreción podemos sinalar as seguintes COMPETENCIAS ESPECÍFI-
CAS COMÚNS A TODOS OS MESTROS:

• Capacidade para comprender a complexidade dos procesos educativos en 
xeral e dos procesos de ensino aprendizaxe en particular (fins e funcións da 
educación e do sistema educativo, teorías do desenvolvemento e da apren-
dizaxe, o contorno cultural e social e o ámbito institucional e organizativo da 
escola, o deseño e o desenvolvemento do currículo, o rol docente…)

• Coñecemento dos contidos que hai que ensinar, comprendendo a súa singu-
laridade epistemolóxica e a especificidade da súa didáctica.

• Sólida formación científico-cultural e tecnolóxica

3. Competencias académicas e profesionais

3.1 Competencias instrumentais (saber e saber facer)

• Capacidade para comprender a complexidade dos procesos educativos en 
xeral e dos procesos de ensino-aprendizaxe en particular (fins e funcións da 
educación e do sistema educativo, teorías do desenvolvemento e da apren-
dizaxe, o contorno cultural e social e o ámbito institucional e organizativo da 
escola, o deseño e o desenvolvemento do currículo, o rol docente...)

• Coñecemento dos contidos que hai que ensinar, comprendendo a súa singu-
laridade epistemolóxica e a especificidade da súa didáctica

• Sólida formación científico-cultural e tecnolóxica

• Respecto ás diferenzas culturais e persoais dos alumnos e demais membros 
da comunidade educativa

• Capacidade para analizar e cuestionar as concepcións da educación ema-
nadas da investigación así como as propostas curriculares da administra-
ción educativa

• Deseño e desenvolvemento de proxectos educativos e unidades de progra-
mación que permitan adaptar o currículo ao contexto sociocultural

• Capacidade para promover a aprendizaxe autónoma dos alumnos á luz dos 
obxectivos e dos contidos propios do correspondente nivel educativo, des-
envolvendo estratexias que eviten a exclusión e a discriminación
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• Capacidade para organizar o ensino, no marco dos paradigmas epistemo-
lóxicos das áreas, utilizando de forma integrada os saberes disciplinarios, 
transversais e multidisciplinarios axeitados ao respectivo nivel educativo 

• Capacidade para preparar, seleccionar ou construír materiais didácticos e 
utilizalos nos marcos específicos das distintas disciplinas

• Capacidade para utilizar e incorporar adecuadamente nas actividades de 
ensino-aprendizaxe as tecnoloxías da información e a comunicación

• Capacidade para promover a calidade dos contextos (aula e centro) en que 
se desenvolve o proceso educativo, de modo que se garanta o benestar dos 
alumnos

• Capacidade para utilizar a avaliación, na súa función propiamente pedagóxi-
ca e non simplemente acreditativa, como elemento regulador e promotor da 
mellora do ensino, da aprendizaxe e da súa propia formación

•  Capacidade para realizar actividades educativas de apoio no marco dunha 
educación inclusiva 

• Participar en proxectos de investigación relacionados co ensino e a apren-
dizaxe, introducindo propostas de innovación encamiñadas á mellora da 
calidade educativa

3.2 Competencias interpersonais (saber ser e saber estar)

• Capacidade de relación e de comunicación, así como de equilibrio emocio-
nal nas variadas circunstancias da actividade profesional

• Capacidade para traballar en equipo cos compañeiros como condición ne-
cesaria para a mellora da súa actividade profesional, compartindo saberes 
e experiencias

• Capacidade para dinamizar co alumnado a construción participada de re-
gras de convivencia democrática e afrontar e mais resolver de forma co-
laborativa situacións problemáticas e conflitos interpersonais de natureza 
diversa

• Capacidade para colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa 
e do contorno

• Ter unha imaxe realista de si mesmo, actuar conforme ás propias convic-
cións, asumir responsabilidades, tomar decisións e relativizar as posibles 
frustracións

• Asumir a dimensión ética do mestre potenciando no alumnado unha actitu-
de de cidadanía crítica e responsable

• Compromiso de potenciar o rendemento académico dos alumnos e o seu 
progreso escolar, no marco dunha educación integral

• Capacidade para asumir a necesidade de desenvolvemento profesional con-
tinuo, mediante a autoavaliación da propia práctica
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3.3 Competencias sistémicas (saber aplicar)

• Ser capaz de aprender de forma autónoma

• Deseñar e realizar traballos escritos de forma orixinal e autónoma. Presentar 
oralmente as principais conclusións

• Ser capaz de aplicar os coñecementos adquiridos á práctica de aula a través 
dunha correcta selección e aplicación de recursos e estratexias metodolóxicas

• Adoptar metodoloxías activas, participativas e creativas

• Ser capaz de se adaptar ás novas situacións e cambios educativos.

• Conseguir que o labor como mestre sexa creativo, innovador, guiado por un 
espírito emprendedor.

• Estar motivado para procurar sempre unha maior calidade do proceso de 
ensino-aprendizaxe

4. Prerrequisitos

4.1 Competencias e contidos mínimos

Recoméndase ter:

• boa capacidade de compresión escrita e oral; 

• capacidade para seleccionar, xerarquizar e sintetizar a información; 

• manexar conceptos básicos de educación; 

• coñecemento básico para o acceso á información a través das NNTT; 

• saber utilizar os diferentes recursos que ofrece a biblioteca; 

• coñecementos básicos de informática; 

• destrezas para o traballo en grupo e para a comunicación.

• Capacidade para interactuar cos compañeiros de clase.

4.2 Plano de traballo e actividades para a consecución dos prerrequisitos

• Avaliación dos coñecementos previos e explicación dos conceptos que se 
consideren imprescindibles para a comprensión da materia.

• Lectura de artigos e textos científicos relacionados coa materia e especifica-
ción de pautas que faciliten a súa análise e comprensión.

• Participación en cursos e sesións formativas impartidas por persoal da bi-
blioteca que faciliten a óptima utilización dos recursos dispoñibles.

• Especificación de pautas para a elaboración e presentación de traballos.

• Formación de grupos de traballo e orientacións para facilitar a colaboración 
e traballo en equipo.
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5. Temario

Horas totais: 150 horas

Número de leccións: 6

5.1 Temario clases teóricas

Lección Contido

1. O fenómeno 
educativo O concepto de educación

2. O educador

O educador. O profesor como educador profesional: delimitación do ámbito propio de 
actuación. Preparación específica. Compromiso de actualización. Uns certos dereitos 
sociais. Autonomía na acción. Compromiso deontolóxico. As funcións docentes. A 
personalidade do profesorado. Patoloxía da profesión docente

3. O educando

O educando. O individuo como suxeito da acción. Motivación e necesidades 
educativas. O desenvolvemento cognitivo. O desenvolvemento social. O 
desenvolvemento moral. Os estilos de aprendizaxe. O autoconcepto como dimensión 
persoal.

4. Lexislación 
educativa. Marco 
legal

A Lei Moyano. A Lei xeral de educación. Pactos da Moncloa. Constitución española. 
Estatuto de Autonomía de Galicia. Lei de reforma universitaria. Lei orgánica do 
dereito á educación. Libro branco para a reforma do sistema educativo. Lei orgánica 
de ordenación do sistema educativo. (LOXSE). Lei orgánica de calidade do ensino 
(LOCE). Lei orgánica de educación (LOE)

5.Escola, familia 
e sociedade e 
valores

A escola en España. A participación no sistema educativo. A educación non formal. 
A familia de hoxe en día. Familia e sociedade. A educación familiar. A comunidade 
educativa. A educación en valores

6. Teorías 
Pedagóxicas 
Contemporáneas

Rousseau e a orixe do naturalismo. O ideal rousseauniano. A Escola Nova e a Escola 
Moderna. Teorías e métodos. As teorías marxistas. As teorías antiautoritarias. A 
educación personalista. Teorías e modelos. O modelo crítico. O enfoque comunicativo. 
O modelo da reprodución social.

5.2 Temario clases prácticas (As clases prácticas poden sufrir algunhas variacións aten-
dendo á imprevistos):

Práctica Contido Obxectivos

Recursos humanos e 
materiais necesarios 
para a realización da 
práctica

1
Análise de textos 
complementarios 
ás clases teóricas

Profundización na temática 
desenvolvida en cada tema a través 
de textos sobre temática educativa 
actualizada. Ter unha visión real e de 
conxunto sobre os problemas que 
atinxen ao fenómeno educativo

Artigos actualizados 
de revistas de interese 
educativo
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2

Visualización 
de vídeos 
sobre temática 
educativa 
relevantes para 
cada lección

Analizar e comentar as características 
do fenómeno educativo en educación 
infantil a través de vídeos relevantes 
para o seu tratamento na aula.

Vídeos sobre a posta 
en práctica de teorías 
pedagóxicas e sobre autores 
relevantes dentro do mundo 
educativo

3 Recensións de 
textos educativos

Desenvolvemento de hábitos de análise 
e síntese Textos escollidos

4

Investigación 
sobre aspectos 
relevantes da 
educación infantil

Iniciaciación nas tarefas investigadoras. 
Trátase iniciar ao alumno de educación 
infantil na investigación educativa como 
futuro investigador na acción.

Fontes bibliográficas e 
informáticas, Internet. 
Biblioteca. Bases de datos.

5

Exposición de 
traballos de 
investigación 
por parte do 
alumno. Traballos 
monográficos

Desenvolvemento da capacidade 
expositiva, de comunicación e creativa 
por parte dos grupos de clase

Vídeo, canón de vídeo, 
portátil, materiais de 
elaboración propia. 
Proxectos de transparencias

6. Metodoloxía

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

Os alumnos, pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cues-
tións concretas que non fosen abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición 
deste e que sexan susceptibles de tratamento de estudo recorrendo aos soportes docu-
mentais e bibliográficos pertinentes.

Óptase por un proceso metodolóxico que teña en conta os principios de participación, de 
actividade e de aprendizaxe experiencial, que prime o desenvolvemento da capacidade 
comprensiva sobre a erudición que poida acadarse na materia.

Por outra banda, e en relación ás clases prácticas, dedicarase unha parte substancial 
da materia á análise de textos escollidos previamente polo profesor e con temáticas rela-
cionadas cos bloques temáticos de estudo. Ao mesmo tempo, dentro destas actividades 
prácticas abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriqueceren a materia e 
complemetaria á información e os contados que se desenvolvan nas clases.

Ao mesmo tempo, dedicarase unha parte da materia ás titorías personalizadas cunha 
temporalidade de dúas sesións ao mes logo da cita co profesor. Esta actividade é obriga-
toria paras todos os alumnos.

Medios materiais dispoñibles habitualmente para desenvolver a materia nas aulas: 

• Canón de vídeo, televisión, vídeo, retroproxector. Ordenador portátil
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7. Desenvolvemento ECTS

7.1 Cronograma

Actividades Horas 
presenciais Factor

Horas de 
traballo 
autónomo

Total

Presentación de Programa e actividade de 
organización do curso 4 1 4 8

Clases teóricas 15 2 30 45

Debates 3 1 3 6

Traballos (individuais ou en grupo fóra da clase) 3 9 27 30

Prácticas de aula + memoria 10 2 20 30

Titoría 6 0.5 3 9

Exames 2 8 16 18

Revisión de exames 2 1 2 4

Total 45 105 150

8. Referencias bibliográficas 

8.1 Básicas:

• COLOM, A. J.; BERNABEU, J.L.; DOMÍNGUEZ, E.; SARRAMONA, J. (1997): Teorías 
e Instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona, Ariel Educación.

• CARREÑO, M (edit.)(2000): Teorías e Instituciones contemporáneas de edu-
cación. Madrid, Síntesis Educación

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

8.2 Complementarias:

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

• ROUSSEAU, J.J. (1982): Emilio o De la Educación. Porrúa, México.

• SARRAMONA, J. (2000)..: Teoría de la educación. Reflexión y normativa pe-
dagógica: Ariel Educación, Barcelona.

9. Sistema de avaliación

En correspondencia coas actividades programadas e co plano de traballo proposto, e 
en harmonía cos obxectivos, os contidos, e a metodoloxía consignados e cos recursos 
dispoñibles, a avaliación dos estudantes estará baseada na cualificación que obteñan 
na contribución escrita que realicen, na súa implicación, participación e calidade das 
achegas nas sesións prácticas que se programen e nos traballos opcionais que volunta-
riamente presenten. Antes de iniciar o proceso de ensino/aprendizaxe levarase a cabo 
unha avaliación do nivel de coñecementos dos/as alumnos/as sobre a materia. Esta 
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avaliación serviranos como referencia para coñecer a motivación e o punto de partida 
para iniciar o proceso de aprendizaxe.

Durante o curso valorarase a asistencia do/a alumno/a ás clases teóricas e prácticas, e 
a súa participación nas actividades propostas.

(Os criterios específicos poden sufrir algunhas variacións atendendo a circunstancias 
non previstas)

Criterios específicos de avaliación para ASISTENTES:

• Criterios de avaliación de carácter xeral para todas as probas: capacidade 
de síntese, dominio lingüístico, capacidade de análise, capacidade para re-
lacionar conceptos. Vocabulario preciso e correcto tanto oral como escrito.

(a) Exame (5 puntos). Un exame final para todos os alumnos.

(b) Participación nas clases e realización das tarefas de aula propostas. Elaboración de 
traballos asignados durante o curso (3 puntos). Traballos monográficos e preparación das 
exposicións monográficas, capacidade expositiva diante da clase, Visualización de vídeos 
sobre temática educativa relevantes para cada lección, recensións de textos educativos, 
investigación sobre aspectos relevantes da educación infantil, exposición de traballos de 
investigación por parte do alumno.

(c) Informes das prácticas da materia (2 puntos). Avaliación das actividades prácticas en 
relación á análise de textos complementarios ás clases teóricas. Avaliación continua da 
docencia de prácticas que prime a participación, a implicación nas sesións prácticas, o 
interese polo traballo a conciencia.

Criterios específicos para NON ASISTENTES 

• Criterios de avaliación de carácter xeral para todas as probas: capacidade 
de síntese, dominio lingüístico, capacidade de análise, capacidade para re-
lacionar conceptos. Vocabulario preciso e correcto tanto oral como escrito.

(a) Exame sobre o temario incluíndo capítulos e artigos obrigatorios (7 puntos)

(b) Realización dun traballo sobre o programa que se concretará nas horas de titoría 
(2 puntos).

(c) Realización dun traballo dos contidos prácticos (1 puntos).

10. Información complementaria 

• ALDECOA, J. (1990): Historia de una maestra. Anagrama, Barcelona.

• ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA (1986): Carta a una maestra. 
Hogar del libro, Barcelona.

• APPLE, M. W. (1987): Educación y poder. MEC, Madrid.

• APPLE, M.W. (1986): Ideología y curriculum. Akal, Madrid.

• AVANZINI, G. (1979): La pedagogía del siglo XX. Narcea, Madrid.

• BERSTEIN, B. (1990): Poder, educación y conciencia. Sociología de la trans-
misión cultural. El Roure, Barcelona.
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• CARR, W. (1990): Hacia una ciencia crítica de la educación. Laertes, 
Barcelona.

• CARREÑO, M. (edit.)(2000): Teorías e instituciones contemporáneas de edu-
cación. Síntesis Educación, Madrid.

• CASTILLEJO BRULL, J.L. e COLOM, A.J. (1987): Pedagogía sistémica. CEAC, 
Barcelona.

• CASTILLEJO BRULL, J.L. (1985): Nuevas perspectivas en las ciencias de la 
educación. Anaya, Madrid.

• COLOM CAÑELLAS, A.J. (1982): Teoría y metateoría de la educación. Trillas, 
México.

• COOMBS, P.H. (1985): La crisis mundial de la educación. Perspectivas ac-
tuales. Santillana, Madrid.

• COSSÍO, M.B. (1985): Una antología pedagógica. MEC, Madrid.

• CHANAN, G. e GILCHIRST, L. (1981): Para qué la escuela. Cincel, Madrid.

• CHARLOT, B. (1985): Educación, cultura e ideologías. Anaya, Madrid.

• DEWEY, J. (1995): Democracia y educación: una introducción a la filosofía 
de la educación. Morata, Madrid

• DIENELT, K. (1980): Antropología pedagógica. Aguilar, Madrid.

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

• FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1990): La cara oculta de la escuela. Espasa edi-
tores, Madrid.

• FERRER GUARDIA, F.(1976): La escuela moderna. Júcar, Madrid

• FLECHA, R. (1990): La nueva desigualdad cultural. El Roure, Madrid.

• FREINET,C(1974): El diario escolar. Laia, Barcelona.

• FREINET, C. (1990): Parábolas para una pedagogía popular. Laia, 
Barcelona.

• FREIRE, P. (1994): Cartas a quien pretende enseñar. Siglo XXI, México.

• FREIRE, P. (1997): La educación en la ciudad. Siglo XXI, México.

• FREIRE, P. (1986): La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI, 
México.

• FREIRE, P. (1990): la naturaleza política de la educación : cultura, poder y 
liberación. Paidós, Barcelona.

• FREIRE, P (2001): Pedagogía de la indignación. Morata, Madrid.

• FREIRE, P (1992): Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI, Madrid.

• FULLAT GENIS, O. (1979): Filosofías de la educación. CEAC, Barcelona.
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• GARCÍA CARRASCO, J. e outros (1984): Teoría de la educación. En Dicciona-
rio de las Ciencias de la Educación. Anaya, Madrid, Vol II.

• GEERTZ, C. (1988): La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona.

• GIMENO SACRISTÁN, J. (1999): Aprender para el futuro: nuevo marco de la 
tarea docente: documento de un debate. Fundación Santillana, Madrid.

• GIROUX, H. A. (1990): Los profesores como intelectuales. Hacia una peda-
gogía crítica del aprendizaje. Paidós/MEC, Madrid.

• GOODMAN, P. (1976): La Des-educación obligatoria. Fontanella, Barcelona.

• GRAMSCI, a. (1985): La Alternativa pedagógica. Istmo, Madrid.

• GRANT HENNINGS, D. (1987): El dominio de la comunicación educativa. 
Anaya, Madrid.

• HARGREAVES, D. (1979): Las relaciones interpersonales en la educación. 
Narcea, Madrid.

• HERNÁNDEZ, F. e SANCHO, J. (1989): Para enseñar no basta con saber la 
asignatura. Laia, Barcelona.

• HOLT, J. (1977): El Fracaso de la escuela. Alianza, Madrid.

• HUSEN, T (1988): Nuevo análisis de la sociedad del aprendizaje. MEC, 
Madrid.

• ILLICH, I. (1978): La sociedad desescolarizada. Seix Barral, Barcelona.

• JUIF, P. e LEGRAND, L. (1980): Grandes orientaciones de la pedagogía con-
temporánea. Narcea, Madrid.

• LA CALIDAD EDUCATIVA EN UN MUNDO GLOBALIZADO: INTERCAMBIO DE EXPE-
RIENCIAS Y PERSPECTIVAS (2001). Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.

• LAPASSASE, G. (1977): Autogestión pedagógica : ¿la educación en liber-
tad?. Granica, Barcelona.

• LERENA, C. (1976): Escuela, ideología y clases sociales en España. Ariel, 
Barcelona.

• LOBROT, M. (1976): Teoría de la educación. Fontanella, Barcelona.

• LÓPEZ MARTÍN, R. (2001).: La escuela por dentro: perspectivas de la cultura 
escolar en la España del siglo XX. Universitat, Valencia.

• MACEDA, P. (1994): La educación ante los grandes cambios culturales. 
Ideas para un discurso educativo. Euroliceo, Madrid.

• MAKARENKO. A. (1986): Poema Pedagógico. Planeta, Barcelona.

• MARTÍN BRIS, M. (coord.)(2001): Educar y convivir en la cultura global: las 
exigencias de la ciudadanía: Morata, Madrid.

• MAYOR, J. (Coord.) (1986): Sociología y psicología social de la educación. 
Anaya, Madrid.
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• MERANI, A. (1980): Educación y relaciones de poder. Grijalbo, México.

• MOORE, T.W. (1983): Introducción a la teoría de la educación. Alianza, Madrid.

• MONTESSORI, M.(1994): Ideas generales sobre el método: manual práctico. 
CEPE, Madrid.

• NASSIF, R. (1980): Teoría de la educación. Problemática pedagógica con-
temporánea. Cincel, Madrid.

• NEGRÍN FAJARDO, O. e OSSENBACH, G. (1986): El comentario de textos 
educativos. UNED, Madrid.

• NEILL, A.S. (1978): Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educa-
ción de los niños. F.C.E., México.

• NOVAK, J.D. (1988): Teoría y práctica de la educación. Alianza, Madrid 
(2 reimp.).

• NOVAK, J.D. e GOWIN, D.B. (1988): Aprendiendo a aprender. Martinez Roca, 
Barcelona.

• ORTEGA RUIZ, P. (Coord.) (1997): Educación moral. GajaMurcia, Murcia.

• PAYÁ SÁNCHEZ, M. (1997): Educación en valores para una sociedad abierta 
y plural: aproximación conceptual. Desclée de Brouwer, Bilbao.

• PUIG ROVIRA, J.M. (1996): La construcción de la personalidad moral. Pai-
dós, Barcelona.

• PUIG ROVIRA, J.M. e MARTÍNEZ MARTÍN, M. (1989): Educación moral y de-
mocracia. Laertes, Barcelona.

• REIMER, E. (1986): La Escuela ha muerto: alternativas en materia de educa-
ción. Labor Barral, Barcelona.

• ROGERS, CARL. R. (1975): Libertad y creatividad en la educación: el siste-
ma “no directivo”. Paidós, Buenos Aires.

• SAINZ, Mª C. y ARGOS, J.: Educación Infantil: contenidos, procesos y expe-
riencias: Narcea, Madrid, 1998.

• SANVISENS, A. e outros (1984): Introducción a la pedagogía. Barcanova, 
Barcelona.

• SPENCER, H. (1983): Ensayos sobre Pedagogía. Akal, Madrid.

• TRILLA, J. (1985): Ensayos sobre la escuela. Laertes, Barcelona.

• TRILLA, J. (coord.) (2001).: El legado pedagógico del siglo XX para la escuela 
del siglo XXI. Graó, Barcelona.

• VARELA, J. e ÁLVAREZ URÍA, F. (1991): Arqueología de la escuela. La Pique-
ta, Madrid.

• VARIOS AUTORES (1983): Teoría de la educación I. (El problema de la edu-
cación). Límites, Murcia.
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11. Outros datos de interese

Os alumnos débense acostumarse a ler revistas e prensa profesional sobre educación, 
problemas do profesorado, ensino e cultura escolar. Especialmente, recoméndase a lec-
tura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía e Comu-
nidade Escolar, Magisterio Español. En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, 
unha rica información sobre a lexislación educativa.
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7. 2. OUTROS DOCUMENTOS
 Semana: 1

ASPECTOS PARA AVALIAR TEMPO (horas/minutos) DIFICULTADE*

DOCENCIA
AULAS TEÓRICAS 1  2  3  4  5

AULAS PRÁCTICAS 1  2  3  4  5

TRABALLO AUTÓNOMO
INDIVIDUAL 1  2  3  4  5

GRUPAL 1  2  3  4  5

TITORÍAS 1  2  3  4  5

* onde 1 = ningunha e 5 = moita

Semana: 2

ASPECTOS PARA AVALIAR TEMPO (horas/minutos) DIFICULTADE*

DOCENCIA
AULAS TEÓRICAS 1  2  3  4  5

AULAS PRÁCTICAS 1  2  3  4  5

TRABALLO AUTÓNOMO
INDIVIDUAL 1  2  3  4  5

GRUPAL 1  2  3  4  5

TITORÍAS 1  2  3  4  5

* onde 1 = ningunha e 5 = moita

Semana: 3

ASPECTOS PARA AVALIAR TEMPO (horas/minutos) DIFICULTADE*

DOCENCIA
AULAS TEÓRICAS 1  2  3  4  5

AULAS PRÁCTICAS 1  2  3  4  5

TRABALLO AUTÓNOMO
INDIVIDUAL 1  2  3  4  5

GRUPAL 1  2  3  4  5

TITORÍAS 1  2  3  4  5

* onde 1 = ningunha e 5 = moita

Semana: 4

ASPECTOS PARA AVALIAR TEMPO (horas/minutos) DIFICULTADE*

DOCENCIA
AULAS TEÓRICAS 1  2  3  4  5

AULAS PRÁCTICAS 1  2  3  4  5

TRABALLO AUTÓNOMO
INDIVIDUAL 1  2  3  4  5

GRUPAL 1  2  3  4  5

TITORÍAS 1  2  3  4  5

* onde 1 = ningunha e 5 = moita
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MATERIA:............................................................................................CURSO:.................

Mediante o seguinte cuestionario pretendemos coñecer a túa opinión acerca da  
experiencia piloto levada a cabo nesta materia con créditos europeos. Marca cun X a 
resposta que elixas. Grazas pola túa colaboración.

1. Afrontaches de forma diferente as materias con ECTS e as que non o son?

SI ® NON ® 

2. Indica, en todo caso, se che supuxo maior, menor o similar grao de implicación, 
nivel de esixencia, incentivo etc. a respecto do resto das materias:

MAIOR MENOR SIMILAR

Grao de implicación

Nivel de esixencia

Incentivo/estímulo

Nivel de aprendizaxe

Dificultade

3. Pareceuche positiva a experiencia?

SI ® NON ®

4. Estenderías a experiencia a todas as materias?

SI ® NON ®

5. As condicións materiais/recursos cos que se levou a cabo a experiencia parécen-
che adecuados?

SI ® NON ®

A seguir, valora do 1 ao 5, onde 1 é a peor valoración e 5 a mellor:

6. A respecto do ensino virtual/aplicación de novas tecnoloxías, tanto nos créditos 
prácticos como nos teóricos, no caso de que foren empregadas:

1  2  3  4  5 

7. A respecto do sistema de avaliación da materia:

1  2  3  4  5 

8. A respecto da actuación docente:

1  2  3  4  5 

9. A respecto do proceso en xeral:

1  2  3  4  5 
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10. Que é o que máis che gustou desta experiencia?

 

 

11. Que é o que menos che gustou desta experiencia?

 

 

Estimado compañeiro/a: 

Para a realización da memoria sobre a adaptación ao Espazo Europeo de Educación 
Superior nas titulacións desta facultade, precisamos da colaboración do persoal da ad-
ministración e servizos; a súa opinión é moi importante para que a memoria considere 
o criterio de toda a comunidade universitaria, independentemente da participación no 
proxecto.

Para isto pregámoslle que responda ás preguntas que se xuntan. Este documento é anó-
nimo e voluntario. A súa entrega debe facerse antes do día 30 de novembro, na caixa de 
correos de Cristina López Villar ou Myriam Alvariñas Villaverde.

Agradecémoslle a súa colaboración por anticipado.

Asdo. Cristina López Villar e Myriam Alvariñas Villaverde

Estimado compañeiro/a: 

Para a realización da memoria sobre a adaptación ao Espazo Europeo de Educación Su-
perior na nosa titulación levada a cabo no curso académico 2005-2006 (proxecto piloto 
da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, ACSUG), precisamos da 
colaboración do profesorado que non participou na dita experiencia; a súa opinión é moi 
importante para que a memoria considere o criterio de toda a comunidade universitaria, 
independentemente da participación no proxecto.

Para isto pregámoslle que responda ás preguntas que se xuntan. Este documento é anó-
nimo e voluntario. A súa entrega debe facerse antes do día 30 de novembro, na caixa de 
correos de Myriam Alvariñas Villaverde (núm. 97).

Agradecémoslle a súa colaboración por anticipado.

Asdo. Myriam Alvariñas Villaverde
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GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN.

1.- Indique os aspectos positivos que supón para vostede a adaptación aos créditos 
ECTS.

 

 

2.- Indique os aspectos negativos que supón para vostede a adaptación aos créditos 
ECTS.

 

 

3.- Sinale os aspectos que se deberían ter en conta para que a implantación sexa exitosa.

 

 

4.- Utilice este espazo se quere engadir algún comentario.
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