
DESCRICIÓN XERAL DA ACTIVIDADE 

O Seminario Obradoiro de avaliación de materiais didácticos, vai 
pola súa VIII edición. Procura ter un carácter innovador e empren-
dedor como parte necesaria da formación docente actual.  

Esta actividade presenta un carácter práctico na que se parte de dis-
tintos modelos de avaliación de recursos educativos dirixidos aos 
distintos ámbitos de ensino (regrado ou non). Procuramos ofrecer 
ferramentas de acción que o profesorado utilice no mesmo momen-
to de realizar esta actividade formativa, cuestionando os propios 
materiais e o uso que se deriva da súa práctica reflexiva nas aulas. 

 OBXECTIVOS DE AVALIACIÓN 

-Coñecer e usar guías de avaliación de materiais educativos. 

-Avaliar os materiais didácticos a través de distintos modelos de 
avaliación. 

-Tomar decisións construtivas respecto dos materiais educativos 
no propio contexto. 

-Valorar os recursos educativos das principais editoriais para con-
siderar a súa utilidade  nas aulas. 
-Coñecer e analizar materiais didácticos elaborados por ONGs e 
comunidades indíxenas. 

METODOLOXÍA DO SEMINARIO 

Sesións teóricas: as conferencias inaugurais e a mesa de debate ser-
virán para situar a cuestión da avaliación dos recursos dispoñibles 
no tema de discusión. A mesa redonda será o colofón ao traballo de 
reflexión realizado entre todas e todos. 
Obradoiros: traballo personalizado. Número máximo de 10 partici-
pantes por obradoiro (escolle un de mañá e outro de tarde). Son 
sesións participativas, nas que se inicia no desenvolvemento prác-
tico da avaliación de materiais a partir de modelos seleccionados 
elixidos con criterio científico para o procedemento de análise e 
deseño de materiais e recursos educativos da actividade diaria. 
Nestas sesións o asistente pode achegar materiais propios. 

FICHA TÉCNICA 
Grupos destinatarios: familias, docentes, estudantes de ensinanzas 
universitarias, educadores e educadoras sociais, profesionais do 
ámbito do ensino... 

N° máx. de asistentes: 80 persoas    Horas: 12h. 

Custe: Ata 14/01/2017: matrícula ordinaria (40€); Parados/as (30€); 
Socios/as de NEG e membros da comunidade educativa do CPI 
Plurilingüe Virxe da Cela (familias, profesorado…) (20€). 
Desde o 15/01/2017: matrícula ordinaria (50€); Parados/as (40€); 
Socios/as e membros da comunidade educativa do CPI Plurilingüe 
Virxe da Cela  (familias, profesorado…) (30€). 
Deberase acreditar no seu caso, a condición de desempregados/as, 
membros de NEG ou membros da comunidade educativa do CPI 
Plurilingüe Virxe da Cela. 

LOCALIZACIÓN 

 
 
 

WEB DA ACTIVIDADE 
http://evaluationre.wordpress.com 

Twitter: @GrupoCavila 
 

 

  

PROGRAMA 
Venres, 17 de febreiro 2016 
16:00-16:30 Recolla de material 
16:30-17:00 Acto de inauguración 
17:00-19:30 Conferencias inaugurais 
 
"Os materiais didácticos e curriculares das ONGD" 
Marta Esplugues Cebrían (CEIP Rosario Pérez, La 
Vall d'Uixo, Castellón) 
 
"Materiais didácticos e currículos en escolas indíxenas de 
Brasil” 
Giovani José da Silva (Universidade Federal do Amapá, 
Campus Marco Zero do Equador, Brasil) 
  
19:30-20:30 Mesa de experiencias e presentación literaria 
 
Presentación da Revista Galega de Educación, nº 58 
“Cooperación e desenvolvemento” 
Verónica Dopico Cancela (CPI Plurilingüe Virxe da Cela) 
Ana Lampón Gude (Solidariedade Internacional de Galicia) 
Germán Vargas Callejas (USC) 
Mª José Caride Delgado (Solidariedade Internacional de Ga-
licia) 
 
21:00. Xuntanza de confraternización 
  
Sábado, 18 de febreiro 
  
09:30-11:00 Obradoiro de mañá (1ª parte)  
11:00-11:30 Descanso 
11:30-13:30 Obradoiro de mañá (2ª parte)  
13:30-16:00 Descanso 
16:00-17:30 Obradoiro de tarde (1ªparte)  
17:30-18:00 Descanso 
18:00-19:30 Obradoiro de tarde (2ª parte) 
19:30-21:00 Mesa redonda: conclusións conxuntas dos 
obradoiros. 
21:00-21:30 Acto de clausura 

Domingo, 19 de febreiro 

Para as persoas asistentes interesadas organizarase unha visi-
ta pola contorna (é necesario anotarse). 

 

 

OS OBRADOIROS 

Obradoiros de mañá (elección 1ª) 
  

1. Experiencias didácticas relacionadas coa educación e as 
ONGD nas distintas redes. Análise e deseño dos materiais. 
 
Marta Esplugues Cebrían  (CEIP Rosario Pérez) 
 
2. Videoxogos para promover cambios sociais. Coñecer e analizar 
xogos serios dirixidos ao tratamento de problemáticas actuais. 
  
Silvia López Gómez e Sandra Dorado Gómez (Grupo de Inves-
tigación Stellae - USC)   
 
3. Análise do Libro de texto Dixital. 
  
Nerea Rodríguez Regueira (Mestra e membro do Grupo de 
Investigación Stellae) 
  
Obradoiros de tarde (elección 2ª) 
  
4. Materiais didácticos para escola e comunidade elaborados 
dende o contexto local. 
 
Denébola Álvarez Seoane (USC)  
 
5. O espelho roto que fire a um povo: a violencia simbólica no 
currículum oculto nas etapas de Ed. Infantil, Primária e Secun-
dária. 
 
Santiago Quiroga García e Fernando Martínez Yáñez  
(Docentes de ensinanzas obrigatorias) 
 
6. Imaxes e textos sobre os indíxenas en materiais didácticos do 
Brasil: unha avaliación. 
 
Prof. Dr. Giovani José da Silva (Universidade Federal do Ama-
pá)  
 

   INSCRICIÓNS 
Enviarase cuberto o formulario da inscrición, xunto coa copia do ingreso 
bancario (indicar nome, apelidos e DNI) ao enderezo e correo-e sinalados 
a continuación:  

Nova Escola Galega  
Rúa das Hedras, 4-2ºO – O Novo Milladoiro – 15895 AMES (A Coruña) 

Telf./Fax: 981562577 / neg@neg.gal 
Ingresar na conta NEG en ABANCA 

Núm. de conta: 2080 – 0300 – 85 – 3040089500  

CPI    PLURILINGÜE   VIRXE  DA  CELA 
O  XESTAL  S/N   15619  MONFERO  (A CORUÑA) 

 43.303210, -8.045875 


