Educational guide 2020 / 2021

(*)Facultade de Ciencias da Educación e Traballo Social
(*)Presentación da Facultade
(*)
A Facultade de Educación é a escola de escolas: unha institución pública ao servizo de todas as persoas interesadas na
mellora continua da educación e dos servizos sociais. Trátase dun centro universitario que se asenta sobre a historia dos
centros de formación de mestres/as, educadores/as sociais e traballadores/as sociais, pero tamén sobre a historia do ensino
e dos servizos sociais.
É unha facultade, polo tanto, que tenta incorporar todos os medios técnicos posibles, pero sen renunciar a un pasado que se
constrúe sobre o esforzo colectivo dos profesionais e da cidadanía.
Os cambios respecto ao presente son considerables. Pero hai algo que unha facultade de educación debe contribuír a que se
manteña: o espírito solidario dos veciños/as e a percepción da escola como propia, como asunto da comunidade.
Agardo que as persoas que elixen esta facultade para realizar os seus estudos teñan esa mentalidade de pertenza a un
grupo que constrúe o futuro colectivo da educación e dos servizos sociais.
A oferta educativa para o próximo curso no Centro é:
Catro títulos de Grao:
GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
GRAO EN TRABALLO SOCIAL
Catro títulos de Máster:
Master en Diﬁcultades de Aprendizaxe e procesos cognitivos
Master en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
Master en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos Escolares
Master en Profesorado de Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino dos Idiomas
(especialidades de Orientación, Xeografía, Historia, Humanidades, Matemáticas e Tecnoloxía) Por outra banda,
durante os últimos anos, a Facultade de Empresariais e Turismo, potenciou, de forma considerable a participación
dos estudiantes en programas de movilidade.
Para obter máis información visita a nosa páxina web
http://webs.uvigo.es/educacion-ou/web/index.php

(*)Equipo Decanal
(*)
O Equipo Decanal está composta polos seguintes membros:
Decana:
Dª María del Mar García Señorán
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Vicedecanos/as:
D. Ramón Ángel Fernández Sobrino
Dª María del Carmen Ricoy
D. Xosé Manuel Cid Fernández
D.ª María del Pino Díaz Pereira
Secretario:
D. Antonio González Fernández

(*)Localización
(*)

LOCALIZACIÓN DA FACULTADE.
Dirección postal:
Facultade de Ciencias da Educación
R/. Doctor Temes, s/n 32004 Ourense

A Facultade de Ciencias da Educación atópase no denominado Ediﬁco Facultades ou Ediﬁcio de Ferro, contando ademais con
outros espazos docentes situados nos pavillóns 1 e 2.
Directorio telefónico:
Conserxería: 988 387 101
Secretaría alumnado Graos : 988-387-168, 98- 387-194, 988-36-890
Secretaría alumnado Mestrados: 988 368 893
Decanato: 988-387-159
Correo electrónico:
Secretaría alumnado: secexbo@uvigo.es
Secretaría Decanato: sdexbo@uvigo.es

(*)Grao en Educación Infantil
Subjects
Year 2nd
Code

Name

Quadmester

Total Cr.

O05G110V01301

Educación: Educación para a
saúde e a súa didáctica

1st

6

O05G110V01302

Educación: Escola inclusiva e
1st
atención á diversidade

6

O05G110V01303

Educación: Titoría e
orientación coa familia

1st

6

O05G110V01304

Psicoloxía: Fundamentos
psicolóxicos da intervención
temperá

1st

6
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O05G110V01305

Psicoloxía: Prevención e
tratamento das diﬁcultades
na aprendizaxe infantil

1st

6

O05G110V01401

Antropoloxía: Pensamento e
cultura

2nd

6

O05G110V01402

Psicoloxía: Identiﬁcación,
prevención e tratamento dos
trastornos do
desenvolvemento e da
conduta

2nd

6

O05G110V01403

Aprendizaxe das ciencias da
natureza

2nd

6

O05G110V01404

Didáctica da lingua e a
literatura infantil

2nd

6

O05G110V01405

Idioma estranxeiro I: Francés 2nd

6

O05G110V01406

Idioma estranxeiro I: Inglés

6

2nd
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IDENTIFYING DATA
Educación: Educación para a saúde e a súa didáctica
Subject
Educación:
Educación para a
saúde e a súa
didáctica
Code
O05G110V01301
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
6
Basic education 2
Teaching
Galego
language
Department Didácticas especiais
Coordinator Membiela Iglesia, Pedro
Lecturers
Boan Fernández, Francisco
Membiela Iglesia, Pedro
Vázquez Dorrio, Angel Manuel
E-mail
membiela@uvigo.es
Web
General
Formacion inicial dos futuros mestres de Educación Infantil en educación para a saúde
description

Quadmester
1c

Competencias
Code
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das
diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades
educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar
sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade
de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identiﬁcar posibles disfuncións e velar pola súa correcta
evolución. Abordar con eﬁcacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües.
Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na
primeira infancia.
CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e
desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da
personalidade na primeira infancia
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu
funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios cientíﬁcos,
pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias
fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros educativos
CE15 Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento saudables.
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CE16 Identiﬁcar trastornos no soño, a alimentación, o desenvolvemento psicomotor, a atención e a percepción auditiva e
visual.
CE17 Colaborar cos profesionais especializados para solucionar devanditos trastornos.
CE18 Detectar carencias afectivas, alimenticias e de benestar que perturben o desenvolvemento físico e psíquico adecuado
dos estudantes.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun contexto internacional
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Lideranza
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
CT21 Motivación pola calidade
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
1. Coñecer os principios básicos do desenvolvemento e dos comportamento saludables.

2. Identiﬁcar no alumnado trastornos relacionados coa saúde: alimentación, desenvolvemento
psicomotor, a atención, a percepción auditiva e visual, o sono, etc.

3. Colaborar cos profesionais especializados en temas de saúde infantil.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Competences
CG1 CE15 CT1
CG2
CT4
CG3
CT6
CG4
CT13
CG5
CT14
CG8
CT15
CG1 CE16 CT1
CG8
CT12
CT14
CT15

CG1 CE17 CT2
CG2
CT3
CG3
CT7
CG5
CT8
CG6
CT9
CG8
CT10
CG9
CT11
CG10
CT13
CG12
CT14
CT15
CT16
CT18
CT19
CT20
4. Detectar e valorar carencias afectivas e de benestar que perturben o desenvolvemento físico e CB1 CG1 CE18 CT12
psíquico adecuado dos estudantes.
CB2 CG8
CT14
CB3 CG10
CT15
CB4
CB5
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5. Saber deseñar, elaborar e avaliar actividades e recursos didácticos para temáticas relacionadas CB1 CG1 CE15 CT1
coa saúde do alumnado.
CB2 CG2
CT2
CB3 CG3
CT3
CB4 CG4
CT5
CB5 CG5
CT6
CG7
CT8
CG8
CT13
CG9
CT14
CG10
CT15
CG11
CT16
CG12
CT17
CT21
6. Saber avaliar programacións, realizadas tendo en conta as directrices establecidas por la
CB1 CG1 CE15 CT1
lexislación vixente para a etapa educativa de infantil.
CB2 CG2
CT2
CB3 CG3
CT3
CB4 CG4
CT5
CB5 CG5
CT6
CG7
CT8
CG8
CT9
CG9
CT11
CG10
CT13
CG11
CT14
CG12
CT15
CT16
CT21
Contidos
Topic
1. Concepto de saúde

Evolución historica do concepto de saúde. Elementos que conﬁguran o
actual concepto de saúde. Factores condicionantes da saúde.

2. Aproximación al concepto de Educación para a Modelos en EpS. Promoción da saúde. Estratexias didácticas para
saúde (EpS).
promover a EpS na escola.
3.Alimentación e consumo
Alimentación e nutrición. Compoñentes dos alimentos. Novos alimentos.
Dieta equilibrada. Problemas asociados a unha mala alimentación. Hábitos
alimentarios. Alimentación e consumo.
4. Educación afectivo-sexual
Sexualidade e as súas funcións. Identidade sexual. Sexo-xenero.
Orientación sexual. Conductas sexuais.
5. Orientacións sobre o consumo de drogas
Alcohol e tabaco. Outras drogas.
6. Outros temas relacionados coa saúde
Hixiene e saúde, contaminantes e a sáude, accidentes infantís.
7. Desenvolvemento da EpS na escola.
Recursos. Actividade. Técnicas de avaliación
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Lección maxistral
20
10
30
Traballo tutelado
22
26
48
Seminario
10
22
32
Traballo tutelado
40
40
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Lección maxistral

Traballo tutelado
Seminario

Description
Clases maxistrais dialogadas sobre temas de fundamentación teórica. As exposicións teóricas
realizadas serán en modo presentación PowerPoint. Estas teñen por ﬁnalidade, presentar ao
alumnado unha información organizada e estruturada en forma de cadros e esquemas de sínteses.
Co ﬁn de mellorar o valor didáctico deste método expositivo introduciranse elementos de
motivación que inviten ao alumnado á participación, ao debate razoado e xeren un ambiente de
aprendizaxe dinámica e aberto. Para que isto suceda, se incorporán paralelamente os seguintes
recursos e estratexias didácticas: exploración das ideas ou coñecementos previos dos estudantes,
proxección de materiais audiovisuais, comentarios de textos, animacións, etc.
O principal obxectivo será iniciar ao alumnado no desenvolvementoo de determinadas habilidades,
capacidades e destrezas para traballar a Educación para a saúde nas aulas de Educación Infantil.
Sesións presenciais que o alumno en pequeno grupo mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.
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Traballo tutelado

O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...

Atención personalizada
Methodologies Description
Traballo tutelado O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da materia ou
prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Seminario

Sesións presenciais que o alumno en pequeno grupo mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.

Avaliación
Lección
maxistral

Traballo
tutelado

Seminario

Description
Valorarase a participación activa nas clases.

QualiﬁcationEvaluated Competencess
10
CB1 CG1 CE15 CT1
CB2 CG2 CE16 CT3
CB3 CG3 CE17
CB4
CE18
CB5
Valorarase a participación activa nas diferentes sesións prácticas
25
CB1 CG1 CE15 CT1
programadas na materia. Cartafol/dossier de documentos elaborados
CB2 CG2 CE16 CT2
polo estudante que recompila información sobre as experiencias,
CB3 CG3 CE17 CT3
proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.
CB4 CG4 CE18 CT4
CB5 CG5
CT5
CG7
CT6
CG8
CT7
CG9
CT8
CG10
CT9
CG11
CT10
CG12
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT20
CT21
Valoración do desenvolvemento de actividades sobre Educación para a
25
CB1 CG1 CE15 CT1
saúde e do proceso de aprendizaxe. O alumnado, de xeito individual ou
CB2 CG2 CE16 CT2
en grupo, elabora documentos ou actividades sobre distintas temáticas
CB3 CG3 CE17 CT3
da materia. Prepara investigacións, memorias, comentarios críticos de
CB4 CG4 CE18 CT4
lecturas, presentacións.
CB5 CG5
CT5
CG7
CT6
CG8
CT7
CG9
CT8
CG10
CT9
CG11
CT10
CG12
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT20
CT21
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Traballo
tutelado

Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na
elaboración dun documento sobre a temática da materia, na preparación
de seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos.

40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12

CE15
CE16
CE17
CE18

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21

Other comments on the Evaluation
De non ter superada a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas novamente na convocatoria de xullo.
Segundo a normativa vixente, con independencia da súa asistencia ou non ás clases o alumnado gozará de condicións
equivalentes de avaliación. Consultar datas dos exames na páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
Xunta de Galicia, Decreto 330/ 2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na
Comunidade Autónoma de Galicia., Xunta de Galicia, 2014
MEC, La educación para la salud (pp 81-118) en MEC Infantil. Temas transversales., MEC, 1992
Costa Cabanillas, M., Educación para la salud : guía práctica para promover estilos de vida saludables, Pirámide,
D.L., 2008
Dapía Conde, Educación para a saúde como reto do século XXI, orientacións para a súa avaliación., Servicio de
publicacións da Universidade de Vigo., 2000
Complementary Bibliography
Molina, M.C. e Fortuna, M., Expereriencias educativas para la promoción de la salud y la prevención, Alertes
Psicopedagogía, 2003
Salas, C., Educación para la salud, Prentice Hall, 2008
Salvador Llivina, T. e Suelves Joanxich, J.M., Ganar salud en la escuela: guía para conseguirlo., Ministerio de Sanidad y
Política Social: Secretarí, 2009
Serrano González, M.I., La Educación para la salud del siglo XXI : comunicación y salud, Díaz de Santos, 2002
Recomendacións

Other comments
As estratexias de ensino deberán adaptarse as circunstancias que se vaian producindo o longo do curso
Plan de Continxencias
Description
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
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=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
MANTEÑENSE AS MESMAS
* Metodoloxías docentes que se manteñen
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
MANTENSE A MESMA
* Probas xa realizadas
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas pendentes que se manteñen
Proba XX: [Peso anterior 00%] [Peso Proposto 00%]
...
* Probas que se modiﬁcan
[Proba anterior] => [Proba nova]
* Novas probas
* Información adicional
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IDENTIFYING DATA
Education: Inclusive schooling and emphasis on diversity
Subject
Education: Inclusive
schooling and
emphasis on
diversity
Code
O05G110V01302
Study
(*)Grao en
programme Educación Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Basic education 2nd
1st
Teaching
Spanish
language
Department
Coordinator González Fontão, María del Pilar
Lecturers
González Fontão, María del Pilar
E-mail
mpfontao@uvigo.es
Web
http://http://webs.uvigo.es/mpfontao
General
The subject School Inclusive and Attention to the Diversity see the constitute a subject of Basic Training framed
description in the 2º course of the Plan of Studies of Training of the Degree of Childish Education. This subject results
relevant stop the training of the future teacher he says that in analyse and develop trends and contributións
current that allow a close up ós basic knowledges envelope to Education in situations of diversity. Like this, the
main learning that pretends to arouse through this subject is the relative to the nature and problems that aﬀect
to the education when ninth the educative situations heterogeneous in Childish Education. Agree with the
current situation of the educative system if you need of some qualiﬁed professionals that, also of provide of a
general knowledge about of the design and planning of the teaching, to the characteristics of the process of
teaching learning, etc., is necessary that know how to perform those designs adapted to the diversity of
students that have the educative centres and the corresponding classrooms, also is accurate that know the
diﬀerent educative situations of those that present diﬃculties of learning and attention so as to discover and
provide half and appropriate methodologies, able to oﬀer the best possibilities of education and school
inclusion.Therefore, this subject, since the pedagogical perspective, constitutes one of the central axes of the
training of the Degree in Childish Education since the competitions to develop will train to the future teacher
stop, also to know the legal rule and understand that the Projects of Centre have to assume the diversity, power
identify diverse educative needs and know develop the timely interventions in the classroom with the object to
realize a felicitous educative attention.
Competencies
Code
CB2 Students know how to apply knowledge in their work or vocation in a professional manner and have competences that
are usually proven through preparation and defence of arguments and problem-solving in their area of study.
CG2 Promote and facilitate early childhood learning from a global and integrating perspective, in the diﬀerent
psychomotor, cognitive, emotional and volitional dimensions.
CG3 Design and regulate learning spaces within diversity contexts to meet students´singular educational needs, gender
equality, equity and respect for human rights.
CG11 Reﬂect on classroom practices to innovate and improve educational tasks, acquire habits and skills for autonomous
and cooperative learning, and promote them among students.
CE8 Know how to inform other professional specialists regarding centre and teacher collaboration in catering to the special
educational needs that may arise.
CE10 Create and maintain communication ties with families to eﬀectively inﬂuence the educational process.
CE19 Understand that the daily dynamics in primary education is changeable depending on each student, group and
situation and learn to be ﬂexible in the teaching practice.
CE21 Ability to work in a team with other professionals from both inside and outside the centre, to provide attention
Procedure-based to every student, and to plan learning sequences and organise work situations in the classroom and
playground, by identifying the speciﬁc characteristics of the 0 to 3-year-old and the 3 to 6-year-old age brackets.
CE22 Cater to students' needs and transmit safety, peace of mind and aﬀection.
CE23 Understand that systematic observation is a basic instrument for reﬂecting on practice and reality, as well as for
contributing to innovation and improving primary education.
CE30 Participate in the preparation and follow-up of primary education projects within the school's framework of projects,
and through collaboration with the region and with other professionals and social agents.
CE61 Control and follow-up the educational process and, especially teaching and learning by mastering the techniques
Procedure-based and the strategies needed.
CT1 Capacity for analysis and synthesis
CT2 Capacity for organisation and planning
CT7 Troubleshooting
CT9 Team Work
CT12 Critical reasoning
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CT13
CT14
CT16
CT17
CT19

Critical reasoning
Ethical commitment
Adaptation to new situations
Creativity
Knowledge of other cultures and customs

Learning outcomes
Learning outcomes
Identify diﬃculties of learning related with the attention to the diversity in inclusive contexts

Competences
CE8 CT12
CT13
CT16
Structure and promote the autonomous learning of the students to the light of the aims and own CB2 CG11
CT1
contents of the corresponding educational level, developing strategies that avoid the exclusion and
CT2
the discrimination.
CT9
CT12
Respect the cultural and personal diﬀerences of the students and other members of the
CG2 CE19 CT2
educational community.
CT7
CT9
CT14
Purchase resources to favour the educational integration of students with diﬃculties and realise
CB2
CE21 CT9
educational activities of support in the frame of an inclusive education.
CE61 CT12
CT13
CT16
Experience a climate of positive relation and of respect that avoid the exclusion or discrimination
CG3 CE10 CT1
by means of the construction of norms of democratic coexistence, facing and resolving of form
CG11 CE21 CT2
collaborative problematic situations and interpersonal conﬂicts of diverse nature, like model of
CT7
relation that afterwards can apply his professional practice
CT9
CT12
CT13
CT14
CT16
Invigorate that the student to construction participated of roles of coexistence democratic, and
CG11 CE19 CT2
face and resolve of form collaborative problematic situations and interpersonal conﬂicts of diverse
CT7
nature.
CT9
CT17
Purchase basic skills of design and didactic application adapted that they facilitate the inclusion of CB2 CG3 CE21 CT1
students with speciﬁc needs of educational support and develop proposals of action inside an
CE22 CT2
understanding approach of the education diversiﬁed.
CE61 CT7
CT9
CT17
Design and develop educational projects and units of programming that allow to adapt the
CG3 CE21 CT2
curriculum to the context *sociocultural and the diﬀerent characteristics of the student.
CE30 CT9
Know promote the acquisition of habits around the autonomy, the freedom, the experimentation,
CG11 CE19 CT1
the imitation, the acceptance of norms and of limits.
CT2
CT14
CT16
Know the pedagogical dimension of the interaction between equal and the adults and know
CG11 CE10 CT12
promote the participation in collective activities, to cooperative work and the individual eﬀort.
CT16
CT19
Know inform to the others professional specialists to tackle the collaboration of the centre and of
CE8 CT1
the theacher in the attention to the special educational needs.
CE21 CT12
CE23 CT14
CB2

Contents
Topic
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1. The inclusive school: the school of each one.
2. The concept of attention to the diversity.
3. The attention to the diversity in the
educational system
4. Treatment and prevention of the diﬃculties of
learning and of attention.
5. Programs and educational strategies of
attention to the diversity in the educational
centres.
6. Diagnostic and evaluation for the attention to
the diversity.
7. Measures of attention to the diversity.
8. Curricular adaptations
9. School integration
Planning
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Lecturing
10
30
40
Presentation
10
10
20
Problem solving
22
30
52
Mentored work
8.5
25.5
34
Portfolio / dossier
1
2
3
Objective questions exam
1
1
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Methodologies
Lecturing
Presentation
Problem solving
Mentored work

Description
Exhibition by part of the professor of the contents on the matter object of study, theoretical bases
and/or guidelines of a work, exercise or project to develop by the student.
Exhibition by part of the students of some contents referred to the matter or product of a work. Can
carry out of individual way or in group.
Resolution of exercises or problems proposed by the reﬂecting teachers o and interpreting the
knowledges of the matter and developing suitable solutions.
Development of a work or project by part of the student under the guidelines and supervision of the
professor. It includes the research and collected of information, reading and handle of bibliography,
Tics, editorial...

Personalized assistance
Methodologies

Description

Lecturing

It will make in n individual and group tutoring on the contents of the matter as well as support
and orientation on the methodological strategies and activities developed in the subject.

Mentored work

It will make in individual and group tutoring on the content of the work.

Problem solving

Support and orientation to the students so as to resolve his doubts, so much individually like
group in class or in tutorials

Tests

Description

Objective questions exam It will attend through tutoríals the questions or doubts that can present the students previously
to the examination.
Assessment
Problem solving

Description
Resolution of exercises or problems with suitable solutions

QualiﬁcationEvaluated Competencess
30
CB2 CG2 CE8 CT1
CG3 CE10 CT2
CG11 CE19 CT7
CE21 CT9
CE22 CT12
CE23 CT13
CE30 CT14
CE61 CT16
CT17
CT19
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Mentored work

Dossier of works of classroom and monographic sponsored
work, exhibition, ...

30

CB2 CG2 CE8
CG3 CE10
CG11 CE19
CE21
CE22
CE23
CE30
CE61

Objective questions
exam

Proof with base in the fundamental contents of the matter

40

CB2 CG3

CE10
CE19
CE21
CE61

CT1
CT2
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
CT16
CT17
CT19
CT1
CT7
CT12
CT13
CT19

Other comments on the Evaluation
Criteria to surpass the matter 1ª announcement:
- Student Assistant: it understands by student assistant that took with regularity to the classes (minimum 80%). East will
have to participate in the three modalities indicated in the section of Evaluation and will be indispensable condition to
surpass the matter obtain in each one of them the half of the punctuation.
- Studento no assistant: it understands by student no assistant that did not take with regularity to the classes (fault more
than 20%). This will have to realise an examination in which they go in all the contents of the matter, included the tackled in
the practical works. It will be indispensable condition to surpass the matter obtain like minimum 5 points.
Second announcement:
To the not surpassing the matter, the no reached competitions will be evaluated in the announcement of July. Of not
approving in this last announcement will not save the punctuations obtained in her. It answers to the same requirements
and proofs realised in the ﬁrst announcement.
You date examinations:
The oﬃcial dates of the examinations can consult in the web of the Faculty in the space date examinations 2018/19
http://educacion-ou.webs.uvigo.es/educacion-o/web/index.php/grado-educacion-infantil/horarios

Sources of information
Basic Bibliography
Ainscow, M., Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado, Narcea, 2015
Echeita G. y Serrano, G, Educación Inclusiva. El sueño de una noche de verano, Octaedro, 2019
Parrilla, A, Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva, 327, 11-30, Revista de Educación, 2002
Rodríguez, M. P., Educación Inclusiva, ¿Es posible desde la Educación Especial?, 9(2), 2016
Save the Children (Solla, C.), Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, Save the Children. Ministerio de
Asuntos Exteriore, 2013
Simón, C., Giné, C. y Echeita, G., Escuela, familia y comunidad: Construyendo alianzas para promover la inclusión,
10(1), 25-42, 2016
Complementary Bibliography
Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con NEE, Formación del Profesorado para la
Educación Inclusiva en Europa, 2011
Ainscow, M., Desarrollo de escuelas inclusivas: Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones
escolares, Narcea, 2001
Castillo-Briceño, C., Posicionando la educación inclusiva: Una forma diferente de mirar el horizonte educativo,
39(2), 123-152, 2015
Del Mar Bernabé, M., Alonso, V., y Bermell, M. Á., Evolución de la terminología relacionada con la atención a la
diversidad a través de las diferentes reformas legislativas en España, 70(1), 79-96, 2015
Echeita, G, Inclusión y Exclusión Educativa. Voz y Quebranto, 6(2), 9-18, 2008
Feijoo, C. R., y García, A. H., La educación inclusiva, ¿un bien necesario o una asignatura pendiente?, 16, 251-277,
2016
Gallego, J. L.; Rodriguez, A, El reto de una educación de calidad en la escuela inclusiva, Vol. 48, Nº 1, 2014
Guasp, J. J. M., Ramón, M. R. R., y De la Iglesia Mayol, B., Buenas prácticas en educación inclusiva, 34(1), 31-50, 2016
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Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos II, La Educación Inclusiva en España, Nº
29, 2011
Kyriazopoulou, M. y Weber,H., Desarrollo de indicadores sobre educación inclusiva en Europa, European Agency for
Development in Special NeedsEd, 2009
Lozano, J. Cerezo, M.C. y Alcaraz, S., Plan de Atención a la Diversidad, Alianza Editorial., 2015
Ministerio de Educación, Actuaciones de Éxito en las Escuelas Europeas, 2011
Moya, E. C., Moya, J. M., & El Homrani, M., El aula inclusiva. Condiciones didáctica y organizativas, 8(3), 2015
Parrilla, A, O longo camiño cara a inclusión, 32, 35-54, EDUGA, 2001
Pedreira, M. y González Fontao, M. P., El aprendizaje cooperativo en un centro de primaria: una experiencia
inclusiva, Nº 24, págs. 259-272, 2014
Rodriguez, M. y Arroyo, M.J., Las TIC al servicio de la inclusión educativa, Review-Number 25, June, 2014
Rojas, G. A. S., De la anomalía a la discapacidad, una larga historia de exclusión social: de la muerte, al
destierro y el repudio, a la inclusión educativa, 3(1), 2016
Save the Children (Solla, C.), Diagnóstico del Estado de la Educación Inclusiva en los Centros Educativos de la
Comunidad de Madrid, Save the Children, 2012
Recommendations
Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Psychology: Prevention and treatment of childhood learning diﬃculties/O05G110V01305
Subjects that it is recommended to have taken before
Education: Design and development of the early childhood education curriculum/O05G110V01102
Education: New technologies applied to children´s education/O05G110V01103
Education: Organisation in schools/O05G110V01203
Psychology: Developmental psychology from 0-6 years/O05G110V01104
Other comments
It suits some command of computer resources (internet, treatment of texts, program of presentation, ...) And suitable use of
the library (know realise researches of bibliographic information, databases, etc.). It will value a favourable receptive
attitude to the learning.
Contingency plan
Description
=== EXCEPTIONAL MEASURES SCHEDULED ===
In front of the uncertain and unpredictable evolution of the sanitary alert caused by the COVID-19, the University of Vigo
establishes an extraordinary planning that will activate in the moment in that the administrations and the own institution
determine it attending to criteria of security, health and responsibility, and guaranteeing the teaching in a no face-to-face
stage or partially face-to-face. These already scheduled measures guarantee, in the moment that was prescriptive, the
development of the teaching of a more agile and eﬀective way when being known in advance (or with a wide *antelación) by
the students and the faculty through the tool normalised and institutionalised of the educational guides.
=== ADAPTATION OF THE METHODOLOGIES ===
*Metodoloxías educational that *manteñen:
Ace *metodoloxías educational will be ace *mesmas us three stages, since *foron *deseñadas to facilitate *unha transfer
*ﬂuída from a stage 100% face-to-face to *outro 100% in remote. In *calquera case, to only *diferenza *atinxe *ou *espazo
*non that will manage to *actividade. No possible stage of *ensinanza mixed *ou *semipresencial, ace *metodoloxías
*levaríanse to cape of way *semipresencial and virtual. By *outra band, no stage of *ensinanza to distance, ace
*metodoloxías planned *adaptaríanse to a *modalidade of *execución virtual.
*Metodoloxías Educational that modify :
*Non modiﬁes to own dynamics of *ningunha *metodoloxía educational, except, as I gave no previous section, to *súa
*modalidade of *execución, face-to-face and virtual (no case *dun mixed stage); and exclusively virtual (no case *dun stage
to distance).
Mechanism *non face-to-face of attention *ao students (*titorías):
No potential stage of teaching *semipresencial, ace *sesións of *titorización *poderán make *presencialmente and/*ou no
virtual dispatch, *baixo to *modalidade of *concertación previous and no time that *estableza. No case *dun educational
stage *na *modalidade to distance, to *titorización *realizarase *unicamente telematic half poles mentioned.
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*Modiﬁcacións ( Proceed) two *contidos to give:
*Non *hai *modiﬁcacións us *contidos to give.
Additional bibliography to facilitate to car-*aprendizaxe:
To additional bibliography will be provided *ao *longo *do *desenvolvemento gives matter.
*Outras *modiﬁcacións:
 *Ferramentas For to virtual teaching. No stage of teaching *semipresencial, *ademais gives face-to-face teaching *nas
classrooms, to *actividade educational virtual *impartirase by means of Campus Integrates and *preverase *asemade or use
gives platform of *teledocencia *Faitic like *reforzo, and *sen *prexuízo *doutras measured that *poidan adopt for *garantir
to *accesibilidade *do students *aos *contidos educational.
 No stage of teaching to distance, to *actividade educational *realizarase exclusively of virtual way.
=== ADAPTATION GIVES *AVALIACIÓN ===
*Non *hai changes *nin us instruments *nin us criteria of *avaliación established *na ordinary educational guide.
*Probas *pendentes That *manteñen:
All ace *probas *propostas *na educational guide for ace *vindeiras announcements, *mantéñense in *calquera give three
modalities of *ensinanza planned: face-to-face, mixed and to distance, for or course 2020-21. You criteria of *avaliación, as
well as to *súa weighting on to ﬁnal note, *manteñen, so much for or students assistant, comma for or *non assistant. You
*procedementos *ou *tipoloxía of *probas of *avaliación, *tampouco modify no *seu *contido, but if no *seu way of
*execución, do not marry two *dous *potenciais extraordinary educational stages planned. Like this, no case to be *nunha
situation of *ensinanza mixed *ou *semipresencial, ace *probas of *avaliación *poderán be organised of face-to-face way,
*dependendo give *instalacións and half *dispoñibles. *non *fose Possible *facelas *presencialmente, *combinaríase to
*modalidade face-to-face *coa virtual *ou *realizaríanse exclusively of virtual form.
To situation *é of *ensinanza to distance, all ace *probas of *avaliación *realizaranse of virtual way.
*Probas That modify
For or course 2020-2021, *non *hai *modiﬁcacións *nas *probas of *avaliación, *agás no referred *á *modalidade of
*avaliación: face-to-face *ou virtual, *dependendo *do sanitary stage no that slight to cape to teaching.
*Novas *probas:
*Non Foresee *novas *probas of *avaliación.
Additional information
*Non *hai.
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IDENTIFYING DATA
Education: Tutoring and guidance with the family
Subject
Education: Tutoring
and guidance with
the family
Code
O05G110V01303
Study
(*)Grao en
programme Educación Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Basic education 2nd
1st
Teaching
Spanish
language
Department
Coordinator González Fontão, María del Pilar
Lecturers
González Fontão, María del Pilar
E-mail
mpfontao@uvigo.es
Web
http://http://webs.uvigo.es/mpfontao
General
The subject Tutoria and Orientation with the Family, is integrated in the module of Basic Training. It gives in
description the 1º quarter of the 2º corresponding course the Plan of Studies of Childish Education.
This matter pretends to be a tool eﬀective, practical and operative for the educational future student- when
treating to situate the processes of orientation and tutoríal in the what to do educational newspaper as well as
establish plans of action tutorial splitting of an educational approach inclusive and highly customised in
collaboration with the family.
It fulﬁls an important paper in the plan of studies derived of his formative character when being considered this
matter like a basic piece that agglutinates the diﬀerent educational acts and treats to contribute to the
improvement of the quality of the education.
Competencies
Code
CB1 Students have shown to have and understand knowledge in an area of study based on general secondary education,
and are at a level in which they can have recourse to advanced textbooks and also to have updated knowledge on the
progress made in their ﬁeld of study.
CB2 Students know how to apply knowledge in their work or vocation in a professional manner and have competences that
are usually proven through preparation and defence of arguments and problem-solving in their area of study.
CB3 Students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their study area) to make judgements
that include a reﬂection on the relevant social, scientiﬁc or ethical issues.
CB4 Students can transmit information, ideas, problems and solutions to both specialised and non-specialised public.
CB5 Students have developed the necessary learning skills to undertake further studies with a high degree of autonomy.
CG4 Promote coexistence in and out of the classroom and address peaceful resolution of conﬂicts. Know how to
systematically follow learning and coexistence contexts and reﬂect on them.
CG10 Act as a counsellor to parents on the subject of family education in the 0 to 6-year-old age bracket and master social
skills for managing and relating to each student's family and to all families.
CE1 Understand the educational and learning processes in the 0 to 6-year-old age bracket, within the family, social and
school contexts.
CE10 Create and maintain communication ties with families to eﬀectively inﬂuence the educational process.
CE11 Understand and learn to play the role of guardian and counsellor in relation to family education.
CE13 Critically analyse and incorporate the most relevant issues of today's society that aﬀect education in the family and at
school: social and educational impact of audio-visual languages and of screens; changes in gender and intergenerational relations; multiculturalism and interculturalism; discrimination and social inclusion, as well as sustainable
development.
CE14 To know the historical evolution of the family, the diﬀerent types of families, lifestyles and education in the family
context.
CE24 Master the observation and recording techniques.
CE32 Value the personal relationship with each student and his/her family as a factor of educational quality.
CE40 To promote interest in and respect for the natural, social and cultural environments through appropriate teaching
projects.
CE60 Know and apply the interaction and communication processes in the classroom and master the capabilities and social
skills needed to foster a climate conducive to coexistence and learning.
CE66 Learn ways to collaborate with the diﬀerent sectors of the educational community and the social environment.
CT1 Capacity for analysis and synthesis
CT2 Capacity for organisation and planning
CT3 Oral and written communication
CT6 Information management capacity
CT7 Troubleshooting
CT8 Decision-making
CT9 Team Work
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CT11
CT12
CT13
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT21

Skills in interpersonal relations
Critical reasoning
Critical reasoning
Autonomous learning
Adaptation to new situations
Creativity
Leadership
Knowledge of other cultures and customs
Motivation for quality

Learning outcomes
Learning outcomes
1.Know the historical evolution of the family, the diﬀerent types of families, of lifestyles and
education in the familiar context.
2. Know and exert the function tutorial and guiding in relation with the familiar education in the
period of 0-6 years and coordinating the educational action referred to his group of students.

CB1

CB2

3. Create and keep bows of communication with the families for inﬂuence eﬀectively in the process CB4
educational
4. Relate the education with the half and cooperate with the families and the community

CB3

5. To design strategies of support the families to avoid problematic of uprooting and school
abandonment

CB5

6. Show social skills to understand the families and do understand by them.

7. Promote and to collaborarte in actions inside and had been of the school, organised by the
families, city councils and other institutions with incident in the training citizens.
8. Analyse and incorporate of critical form the questions more notable of the current society
that aﬀect the familiar and school education with respect to the changes in the relations
of gender and intergenerational, the multiculturalism and interculturality, discrimination and
social inclusion and development sustainable.
9. Promote the integration of the family and the community to the programs of special
education.
10. Tackle and resolve problems of discipline in the classroom and conﬂicts in the family promoting
the cooperative work and the work and the individual eﬀort.

CB3

Competences
CE10 CT1
CE11 CT12
CE14 CT19
CG10 CE11 CT2
CE24 CT8
CT16
CT17
CT21
CG10 CE1 CT3
CE10 CT8
CT18
CE1 CT11
CE40 CT16
CE66 CT19
CE11 CT7
CT8
CT12
CT17
CG10 CE10 CT11
CT12
CT17
CE40 CT6
CE66 CT9
CT12
CE13 CT1
CT7
CT12
CT13
CT6
CT8
CT12
CG4 CE32 CT1
CE60 CT7
CT8
CT9
CT15

Contents
Topic
1. Orientation and tutoría in the normative frame. 1.1. Conceptual frame and relation between Tutoría and Educative
Orientation.
1,2. Tutor, tutoría and Orientation in the Spanish Legislation.
1.3. The Orientation in Childish Education.
2. The action tutorial: organization and planning. 2.1. Action tutorial: organization and planning
2.1.1. Programming of the Action Tutorial
2.1.2. Proposal of Plan of Action Tutorial
3. Technical and instruments for the action
3.1. The observation
tutorial and the educative orientation.
3.2. The interview
3.3. The questionnaire
3.4. Analysis of material documents
3.5. Other technicians and instruments
4. Tutoria and familiar orientation
4.1. Period of adaptation
4.2. The tutor in front of the speciﬁc needs of educative support
4.3. Collaboration bidireccional family-school
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Planning
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Introductory activities
1
1
0
Lecturing
8
30
38
Mentored work
5
25
30
Presentation
10
5
15
Problem solving
26
35
61
Portfolio / dossier
1
3
4
Objective questions exam
1
1
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Methodologies
Introductory activities
Lecturing
Mentored work
Presentation
Problem solving

Description
Activities directed to take contact and gather information on the students, as well as to present the
matter.
Exhibition by part of the professor of the contents on the matter object of study, theoretical bases
and/or guidelines of a work, exercise or project to develop by the student.
Development of a work or project by part of the student under the guidelines and supervision of the
professor.
Exhibition by part of the students of some contents referred to the matter or product of a work.
Resolution of exercises or problems proposed by the theacher o reﬂect and interpreting the
knowledges of the matter and developing suitable solutions.

Personalized assistance
Methodologies

Description

Mentored work

Support and orientation in works of classroom.

Lecturing

It will loan suitable attention to the students so as to resolve his doubts so much in relation to
the organisation as to the own content of the matter.

Problem solving

Support and orientation to the students so as to resolve his doubts, so much individually like
grupalmente in the classroom or in tutorías.

Tests

Description

Objective questions exam It will attend through *tutorías the questions or doubts that can present the students previously
to the examination.
Assessment
Mentored work

Description
Evaluation of the works realised and delivered by the
students/the

Problem solving

Resolution of exercises or problems with suitable solutions

QualiﬁcationEvaluated Competencess
30
CB3 CG4 CE1 CT1
CB4 CG10 CE11 CT2
CE13 CT3
CE32 CT7
CE40 CT9
CT12
CT13
CT16
CT17
30
CB1 CG4 CE1 CT2
CB2 CG10 CE10 CT3
CE13 CT6
CE24 CT7
CE32 CT8
CE60 CT9
CT11
CT12
CT13
CT17
CT18
CT21
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Objective questions
exam

Proof with base in the fundamental contents of the matter

40

CB1 CG10 CE1 CT1
CB3
CE11 CT2
CB5
CE14 CT6
CE24 CT7
CE60 CT8
CE66 CT12
CT13
CT15

Other comments on the Evaluation
Criteria to surpass the matter:
- Student Assistant: it understands by student assistant that that took with regularity to the classes (minimum 80%). East
will have to participate in the modalities indicated in the section of Evaluation and will be indispensable condition to surpass
the matter obtain in the examination 50% of the note.
- Student No assistant: it understands by student no assistant that that did not take with regularity to the classes (fault
more than 20%). This will have to realise an examination in which they go in all the contents of the matter, included the
tackled in the practical works. It will be indispensable condition to surpass the matter obtain like minimum 5 points.
Second announcement:
The no purchased competitions in the ﬁrst announcement will be evaluated in the second (July). Of not surpassing this last
announcement will not save the scores obtained. It answers to the same requiremenrts and proofs realised in the ﬁrst
announcement.
The oﬃcial dates of exams can consult in the web of the Faculty.

Sources of information
Basic Bibliography
Cury, A., Padres brillantes, maestros fascinantes. No hay jóvenes difíciles sino una educación inadecuada,
Planeta, 2013
Martín,X. y otros, Tutoría. Técnicas, recursos y actividades, Alianza Editorial, 2008
Parejo, J.L. Pinto, J.M., La orientación y tutoria escolar con familias: teoría y práctica, UOC, 2015
Complementary Bibliography
Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R. (Coords.), Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos,
WK Educación, 2012
Bisquerra, R. (coord.), Educación emocional: propuestas para educadores y familias, Desclée de Brouwer, 2011
Cano González, R, Orientación y tutoria con el alumnado y la familia, Biblioteca Nueva, 2016
Cassà-López, E., La educación emocional en la Educación Infantil y Primaria, Ediciones Universidad de San Jorge,
2016
Castillo, A.R. Redondo S., Torres González, J.A. y Polanco González, L., Acción tutorial en los Centros Educativos.
Formación y Práctica, UNED, 2003
Castro Santisteban, M, ¿Cómo diseñar e implementar una Escuela de Padres? Manual práctico, PsicoEditores, 2007
Comellas, M. J.., Familia y escuela: compartir la educación, Graó, 2008
Contreras, F J., Debate sobre el concepto de familia, CEU Edicion, 2013
Duarte, S. R., Vasconcelos, P. V., Asencio, E. N., & Martínez, A. M. M., Orientación educativa: fundamentos teóricos,
modelos institucionales y nuevas perspectivas, Ministerio de Educación, 2012
González, R., Valores en familia: orientación, tutoría y escuela de padres en Educación Infantil, Primaria y ESO,
CCS, 2010
González Falcón, I., Integración socio-educativa de los padres y madres inmigrantes en losCentros, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Hue, 2009
López Urquízar, N. y Solá Martínez, T., Orientación escolar y tutoría, Grupo Editorial Universitario, 2005
Martínez, R., Rodríguez, B., y Gimeno, J., Áreas de cooperación entre los centros docentes y las familias. Estudio de
caso., 2010
Martínez González, M. de C.; Álvarez González, B. y Fernández, A.P., Orientación Familiar: Contextos, evolución e
intervención, Sanz y Torres, 2009
Martínez González, Mª de C., Orientación educativa y tutoría, Sanz y Torres, 2007
M.E.C.(Inst. Sup. de Form. del Prof.), La acción tutorial: su concepción y su práctica, MEC-SubdirecciónGeneral de
Información y Publicaci, 2006
Mollá,N, y Longás, J., La escuela orientadora: La acción desde una perspectivainstitucional., Narcea Ediciones, 2009
Mendez, L., La tutoría en Educación Infantil., WK Educación, 2007
Monje, M.C., Tutoria y orientación educativas: nuevas orientaciones, WK Educación, 2009
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Navaridas, F., & Raya, E., Indicadores de participación de los padres en el sistema educativo: un nuevo enfoque
para la calidadeducativa, 2012
Riart, J. (coor.), Manual de Tutoría y Orientación en la Diversidad, Pirámide, 2007
Ruz Martín, I., Diseño y elaboración demateriales informatizados en el ámbito de la orientación educativa y la
tutoría, 2010
Simón, C. Giné, C. y Echeita, G., Escuela, familia y comunidad: construyendo alianzas para promover la inclusión,
2016
Torrego, J.C., 8 ideas clave. La tutoría en los centros educativos, Graó, 2014
Recommendations
Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Education: Inclusive schooling and emphasis on diversity/O05G110V01302
Subjects that it is recommended to have taken before
Education: New technologies applied to children´s education/O05G110V01103
Education: Organisation in schools/O05G110V01203
Contingency plan
Description
=== EXCEPTIONAL MEASURES SCHEDULED ===
In front of the uncertain and unpredictable evolution of the sanitary alert caused by the COVID-19, the University of Vigo
establishes an extraordinary planning that will activate in the moment in that the administrations and the own institution
determine it attending to criteria of security, health and responsibility, and guaranteeing the teaching in a no face-to-face
stage or partially face-to-face. These already scheduled measures guarantee, in the moment that was prescriptive, the
development of the teaching of a more agile and eﬀective way when being known in advance (or with a wide *antelación) by
the students and the teacher o through the tool normalised and institutionalised of the educational guides.
=== ADAPTATION OF THE METHODOLOGIES ===
* educational Methodologies that keep
Will keep the use of the platform Faitic like reinforcement to guarantee the access of the students to the educational
contents and the Moodle personal of the professor. The educational activity and the integrated methodologies will develop
through Remote Campus.
* Educational methodologies that modify
The educational activity will give through Remote Campus. There are not changes with regard to practical activities and
educational methodology.
* Mechanism no face-to-face of attention to the students (tutorials)
Virtual Dispatch of the faculty
* Modiﬁcations (if they proceed) of the contents to give
There are not changes with regard to the educational guide
* additional Bibliography to facilitate the car-learning
There are not changes with regard to the educational guide
* Other modiﬁcations
=== ADAPTATION OF THE EVALUATION ===
* Test already made
There are not changes with regard to the educational guide
* pending Proofs that keep
There are not changes with regard to the educational guide
* Proofs that modify
There are not changes with regard to the New educational
* guide test
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* additional Information
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IDENTIFYING DATA
Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá
Subject
Psicoloxía:
Fundamentos
psicolóxicos da
intervención
temperá
Code
O05G110V01304
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Basic education 2
1c
Teaching
Galego
language
Department Psicoloxía evolutiva e comunicación
Coordinator Iglesias Sarmiento, Valentín
Lecturers
Iglesias Sarmiento, Valentín
Rodríguez Enríquez, Mónica
E-mail
visarmiento@uvigo.es
Web
General
Esta materia inclúe competencias básicas para o futuro exercicio profesional do/a Mestre/a de Educación
description Infantil e competencias máis instrumentais, especialmente relacionadas coa detección, prevención e
intervención temperá en diﬁcultades de aprendizaxe e trastornos do desenvolvemento.
Competencias
Code
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identiﬁcar posibles disfuncións e velar pola súa correcta
evolución. Abordar con eﬁcacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües.
Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e
desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da
personalidade na primeira infancia
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CE3 Coñecer os fundamentos de atención temprana.
CE4 Recoñecer a identidade da etapa e as súas características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociais, afectivas.
CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás
necesidades educativas especiais que se susciten
CT7 Resolución de problemas
CT9 Traballo en equipo
CT15 Aprendizaxe autónoma
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identiﬁcar posibles disfuncións e velar
pola súa correcta evolución. Abordar con eﬁcacia situacións de aprendizaxe de linguas en
contextos multiculturais e multilingües. Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de
diferentes técnicas de expresión
Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantil. Coñecer fundamentos de atención prematura
e as bases e desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de
aprendizaxe e de construción da personalidade na primeira infancia
Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que
comprende o seu funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse
e adaptarse aos cambios cientíﬁcos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida

Competences
CB1 CG6
CE4 CT7
CB2
CB4
CB1 CG8
CB2

CE3 CT15
CE4

CB1 CG11 CE8 CT7
CB2
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Actuar como orientador/a de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e
dominar habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada alumno/a e co conxunto das
familias
Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente. Adquirir hábitos e
destrezas para a aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovelo no alumnado

CB1 CG10 CE8 CT7
CB2
CB4
CB1 CG11 CE3 CT9
CB2
CT15
CB3

Contidos
Topic
Marcos teórico-conceptuais da intervención
temperá
Ámbitos da intervención temperá

Contextualización. O novo modelo da atención temperá. Áreas
diagnósticas. Trastornos especíﬁcos
Aspectos previos. Características. Obxectivos. Destinatarios. Niveis de
intervención.
Procedementos de avaliación psicoeducativa no Conceptos xerais. Avaliación do TDAH. Avaliación da Discapacidade
ámbito da intervención temperá
motora. Avaliación do Trastorno do Espectro Autista. Avaliación da
Discapacidad Intelectual. Avaliación da discapacidade sensorial. Avaliación
dos trastornos da linguaxe.
Procedementos de intervención temperá
Conceptos xerais. Intervención no TDAH. Intervención na Discapacidade
baseados en procesos cognitivos
motora. Intervención no Trastorno do Espectro Autista. Intervención na
Discapacidad Intelectual. Intervención na Discapacidade sensorial.
Intervención nos trastornos da linguaxe.
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Lección maxistral
22
22
0
Traballo tutelado
8.5
6.5
15
Aprendizaxe baseado en proxectos
8
27
35
Estudo de casos
12
44
56
Exame de preguntas obxectivas
2
20
22
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo e discusión
guiada sobre os devanditos contidos
Traballo tutelado
Resolución de tarefas dirixidas e propostas polo profesor/a acerca dos contidos da materia para
profundar coñecementos ou aclarar conceptos básicos
Aprendizaxe baseado en Resposta eﬁcaz a situacións problema expostas en relación ao desenvolvemento e intervención
proxectos
temperá en base a distintas metodoloxías e sistemas de actuación educativa
Estudo de casos
Identiﬁcación e descrición das características cognitivas e educativas de diferentes casos de
trastornos do desenvolvemento e diﬁcultades de aprendizaxe para deseñar actuacións preventivas
e de intervención
Lección maxistral

Atención personalizada
Methodologies

Description

Estudo de casos

Análise e intervención en casos prácticos vinculados a trastornos especíﬁcos

Aprendizaxe baseado en proxectos Plantexamento dunha situación práctica de aula a resolver vinculada á atención
temperá.
Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Traballo tutelado

Resolución de tarefas dirixidas e propostas polo profesor/a acerca
dos contidos da materia para profundar coñecementos ou aclarar
conceptos básicos

10

CB1

Aprendizaxe
baseado en
proxectos

Resposta eﬁcaz a situacións problema expostas en relación ao
desenvolvemento e intervención temperá en base a distintas
metodoloxías e sistemas de actuación educativa

20

CB1
CB2
CB4

Evaluated
Competencess
CG6
CT7
CG8
CT15
CG10
CG11
CG6
CT7
CG8
CT15
CG10
CG11
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Estudo de casos

Identiﬁcación e descrición das características cognitivas e
educativas de diferentes casos de trastornos do desenvolvemento
e diﬁcultades de aprendizaxe para deseñar actuacións preventivas
e de intervención
Exame de preguntasResolución de preguntas tipo test de opción múltiple.
obxectivas

50

20

CB1 CG6
CT7
CB2 CG8
CT15
CG10
CG11
CB1 CG6 CE3 CT7
CB2 CG8 CE4 CT9
CB4 CG10 CE8 CT15
CG11

Other comments on the Evaluation
As datas oﬁciais dos exames poden consultarse na web da facultade dentro do espazo "datas de exames". Os traballos
entregaranse na mesma semana en que se termine o tema e de forma previa ao comezo do tema seguinte. Para superar a
materia é necesario ter aprobadas a parte teórica (avaliada coa proba obxectiva) e todas as actividades da parte práctica
(inclúe traballos de aula, resolución de problemas/exercicios e estudos de caso/resolución de problemas). En caso de non
superar a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de xullo. O alumnado non asistente será
avaliado a través dunha proba teórico-práctica.

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
Aranda, R, Atención temprana en Educación Infantil., Wolters Kluwer, 2011
Gómez, A., Viguer, P. & Cantero, M. J., Intervención temprana. Desarrollo óptimo de 0 a 6 años, Pirámide, 2003
Robles, M.A. & Sánchez-Teruel, D., Evaluación e intervención en atención infantil temprana. Hallazgos recientes y
casos prácticos., Universidad de Jaén, 2011
Tomlinson, C.A., Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula., Paidós, 2005
Vidal, M., Estimulación temprana (de 0 a 6 años). Desarrollo de capacidades, valoración y programas de
intervención., CEPE, 2007
Complementary Bibliography
Aierbe-Barandiaran, A, Intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo., Aljibe, 2005
Aranda, R., Atención temprana en Educación Infantil., Wolters Kluwer, 2011
Barkley, R., Niños hiperactivos. Cómo aprender y atender sus necesidades especiales., Paidós, 2002
Botías, F., Higueras, A. M. & Sánchez, J. F., Necesidades Educativas Especiales: planteamientos prácticos ., Wolters
Kluwer, 2012
Gómez, A., Viguer, P. & Cantero. J. (, Intervención temprana. Desarrollo óptimo de 0 a 6 años ., Pirámide, 2003
Miranda, A., Manual práctico de TDAH, Síntesis, 2011
Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual/O05G110V01903
Prevención e tratamento das diﬁcultades na aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo/O05G110V01904
Prevención e tratamento das diﬁcultades na aprendizaxe da linguaxe oral/O05G110V01905
Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Psicoloxía: Prevención e tratamento das diﬁcultades na aprendizaxe infantil/O05G110V01305
Subjects that it is recommended to have taken before
Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil/O05G110V01205
Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos/O05G110V01104
Plan de Continxencias
Description
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen:
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo
non que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías
levaríanse a cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as
metodoloxías previstas adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
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Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir:
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia.
Outras modiﬁcacións:
 Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas,
a actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de
teledocencia Faitic como reforzo, e sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos contidos docentes.
 No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias, mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, se manteñen, tanto para o alumnado asistente, coma para o non asistente. Os
procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación, tampouco se modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de
execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación
de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo
das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial
coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de forma virtual.
Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
Novas probas:
Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional
Non hai.
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IDENTIFYING DATA
Psicoloxía: Prevención e tratamento das diﬁcultades na aprendizaxe infantil
Subject
Psicoloxía:
Prevención e
tratamento das
diﬁcultades na
aprendizaxe
infantil
Code
O05G110V01305
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Basic education 2
1c
Teaching
Castelán
language
Galego
Department Psicoloxía evolutiva e comunicación
Coordinator Tellado González, Fernando
Lecturers
Rodríguez Enríquez, Mónica
Tellado González, Fernando
E-mail
ftellado@uvigo.es
Web
http://ftellado@uvigo.es
General
Traballamos cos diferentes sistemas da abordaxe de optimización dos procesos de aprendizaxe no
description desenvolvemento infantil. A avaliación das diﬁcultades de aprendizaxe e a intervención nas mesmas mediante
a aplicación dos diferentes programas para a mellora da aprendizaxe infantil.
Competencias
Code
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das
diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades
educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar
sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles
CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e
desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da
personalidade na primeira infancia
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CE7 Identiﬁcar diﬁcultades de aprendizaxe, disfunciones cognitivas e as relacionadas coa atención.
CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás
necesidades educativas especiais que se susciten
CE9 Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con diﬁcultades.
CE16 Identiﬁcar trastornos no soño, a alimentación, o desenvolvemento psicomotor, a atención e a percepción auditiva e
visual.
CE17 Colaborar cos profesionais especializados para solucionar devanditos trastornos.
CE18 Detectar carencias afectivas, alimenticias e de benestar que perturben o desenvolvemento físico e psíquico adecuado
dos estudantes.
CE19 Comprender que a dinámica diaria en educación infantil é cambiante en función de cada estudante, grupo e situación
e saber ser ﬂexible no exercicio da función docente.
CE22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
CE60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades
sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT7 Resolución de problemas
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes

Competences
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Identiﬁcar diﬁcultades de aprendizaxe, disfuncións cognitivas, problemas de percepción visual,
auditiva e atención

CG1
CG2
CG3
CG4
CG8
CG10

Informala.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG8
CG10

Identiﬁcar e planiﬁcar a resolucion de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e distintos tipos de aprendizaxe

CG1
CG2
CG3
CG4
CG8
CG10

Aplicar os coñecementos adquiridos para favorecer a aprendizaxe e o desenrolo en contextos
diversos e plurais.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG8
CG10

CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22
CE60
CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22
CE60
CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22
CE60
CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22
CE60

CT1
CT2
CT7

CT1
CT2
CT7

CT1
CT2
CT7

CT1
CT2
CT7

Contidos
Topic
Sistemas de optimización dos procesos da
aprendizaxe e desenrolo infantil. As diﬁcultades
de aprendizaxe

Didicultades da aprendizaxe: Concepto de diﬁcultades de aprendizaxe.
Evolución do concepto
Clasiﬁcación das diﬁcultades de aprendizaxe.
Modelos teóricos explicativos das diﬁcultades de aprendizaxe.
Intervención mediada baseada nos procesos
Avaliación das diﬁcultades da aprendizaxe; recollida da información,
cognitivos
aplicación de probas, elaboración das conclusións.
Implementación dos programas para a mellora da Programa de mellora dos procesos cognitivos.
aprendizaxe infantil.
Programa de mellora das habilidades perceptivas.
Programas de mellora da atención.
Programa de mellora das habilidades socioafectivas.
Programa de reforzo das aprendizaxes básicas
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Actividades introdutorias
2.5
2.5
0
Traballo tutelado
11
11
22
Traballo tutelado
7
17
24
Lección maxistral
25
69.5
94.5
Exame de preguntas obxectivas
1
1
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
2
0
Práctica de laboratorio
2
2
0
Cartafol/dossier
2
2
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
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Actividades introdutoriasExplicación do programa da materia, os núcleos de contidos, as competencias que se espera sexan
alcanzadas, o sistema de traballo e de avaliación da materia
Traballo tutelado
Serán realizados baixo a supervisión do profesor, serán repartidos por grupos . Ao ﬁnalizar cada
traballo o grupo que o realizou explicásello brevemente ao resto dos grupos . A elaboración do
traballo sera supervisada en todo momento polo profesor , ben directamente no aula, mediante
titoria ou por medios informáticos.
Traballo tutelado
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/da estudante que inclúe a busca e recollida de
información, lectura e manexo de bibliografía, redacción...
Lección maxistral
Explicación de cada un dos nucleos temáticos dos contidos da materia . o profesor dedicase estas
sesións a expoñer e explicar os contidos da materia . Todo o material que se utilice sera entragado
aos alumnos . Así mesmo entregásenselles os temas referidos aos contidos da materia.
Atención personalizada
Methodologies

Description

Traballo tutelado

A atención ao alumno será a través da plataforma tema, por correo electrónico,
telefonicamente e na propia aula. O alumnado poderá consultar directamente culquera tipo
de dúbida no horario da titoría

Traballo tutelado

A atención ao alumno será a través da plataforma tema, por correo electrónico,
telefonicamente e na propia aula. O alumnado poderá consultar directamente culquera tipo
de dúbida no horario da titoría

Tests

Description

Resolución de problemas
e/ou exercicios

A atención ao alumno será a través da plataforma tema, por correo electrónico,
telefonicamente e na propia aula. O alumnado poderá consultar directamente culquera tipo
de dúbida no horario da titoría

Práctica de laboratorio

A atención ao alumno será a través da plataforma tema, por correo electrónico,
telefonicamente e na propia aula. O alumnado poderá consultar directamente culquera tipo
de dúbida no horario da titoría

Avaliación
Description
Exame de preguntas
obxectivas

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Práctica de laboratorio

Cartafol/dossier

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess
CG1
CE7
CG8
CE8
CE9
CE16
CG2
CE7
CT1
CG10 CE8
CT2
CE9
CT7
CE16
CE18
CE19
CE60

Número de acertos ao que se descontará o numero de erros
dividido entre tres.
Isto multiplicarase por dez e o resultado desta operación
divídese polo número de preguntas da proba.
Proba na que o alumnado debe solucionar unha
serie de problemas e/ou exercicios nun
tempo/condicións establecido/as polo profesor.
Deste xeito, o alumno/a debe aplicar os coñecementos que
adquiriu. A aplicación desta técnica pode ser presencial ou
non presencial.
Pódense empregar diferentes ferramentas para
aplicar esta técnica como, por exemplo, chat,
correo, foro, audioconferencia,
videoconferencia, etc.
Probas para a avaliación que inclúen
actividades, problemas ou exercicios prácticos
a resolver. Os alumnos deben dar resposta á
actividade presentada, aplicando os
coñecementos teóricos e prácticos da materia.

50

15

CG1
CG2
CG3
CG4

Compilación da información sobre os traballos feitos durante
o seu periodo de formación

10

CG8

25

CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22
CE60
CE7
CE8
CE9
CE16
CE17
CE18

CT1
CT2
CT7

CT1
CT2
CT7

Other comments on the Evaluation
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A avaliación dos traballos prácticos realizarase mediante a utilización da ferramenta E-rubrica. Para superar a materia é
necesario ter unha nota mínima de 5 na parte teórica e 5 nos traballos. O alumnado non asistente terá que entregar todos
os traballos prácticos, realizar o exame tipo test e un exame do traballo de aula. As actividades non superadas durante o
cuadrimestre poderán ser recuperadas na convocatoria de xullo, manténdose as puntuacións previamente conseguidas. Ver
datas dos exames na páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
Garcia Vidal y González Manjón, Diﬁcultades de aprendizaje e Intervención Psicopedagogica, EOS,
Nicasio García, Jesus, Manual de diﬁcultades de Aprendizaje, Narcea 3º edición,
Garcia Sanchez, J:N, Diﬁcultades de aprendizaje e intervención psicopedagogica., 2001,
Nicasio, J, Diﬁcultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica., 11º 2001,
Gonzalez Valenzuela, M (coord), Prevencion de las diﬁcultades de aprendizaje, 1º 2012, pirámide, 2012
Nicasio Garcia, N (Coord), Prevención en diﬁcultades del desarrollo y el aprendizaje, 1º 2014, Pirámide, 2014
Fiuza Asorey, M y Fernández Fernández,M, diﬁcultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo., 1º 2013, pirámide,
2013
Complementary Bibliography
Molina, et al, El fracaso en el aprendizaje escolarII Un enfoque cognitivo., 2º 1998,
Deﬁor,S, Las diﬁcultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo, 2 º 2007,
American psychiatric associatión, Manual diagnostico y estadistico de los trastornos mentales, 4º 1998,

Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Educación: Escola inclusiva e atención á diversidade/O05G110V01302
Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Psicoloxía: Identiﬁcación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta/O05G110V01402
Subjects that it is recommended to have taken before
Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil/O05G110V01205
Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos/O05G110V01104
Other comments
Esta materia esta vinculada as que aparecerán no terceiro curso do grao e que conforman a mención de educación especial.
Plan de Continxencias
Description
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen:
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo no
que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías levaríanse a
cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as metodoloxías previstas
adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
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Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir:
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia polo/la docente responsable.
Outras modiﬁcacións:
 Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas,
a actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de
teledocencia Faitic como reforzo, e sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos contidos docentes.
 No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias, mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, se manteñen.Os procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación, tampouco se
modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes
extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de
avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose
posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de
forma virtual.
Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
Novas probas:
Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional
Non hai.

Páxina 30 de 73

IDENTIFYING DATA
Antropoloxía: Pensamento e cultura
Subject
Antropoloxía:
Pensamento e
cultura
Code
O05G110V01401
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Basic education 2
2c
Teaching
Galego
language
Department Socioloxía, ciencia política e da administración e ﬁlosofía
Coordinator Portas Pérez, Teresa
Lecturers
Mayobre Rodríguez, Puriﬁcación
E-mail
tportas@uvigo.es
Web
General
Esta materia é unha introdución ao estudo de toda unha problemática na que estamos inmersas/os polo mero
description feito de pertencer a esta sociedade. A análise abórdase desde un enfoque ﬁlosóﬁco, é dicir, autorreﬂexivo,
crítico e autocrítico.
Competencias
Code
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade
de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias
fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros educativos
CE13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación
familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de
xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e
desenvolvemento sostenible.
CE37 Adquirir coñecementos sobre a evolución do pensamento, os costumes, as crenzas e os movementos sociais e
políticos ao longo da historia.
CE38 Coñecer os momentos máis sobresalientes da historia das ciencias e as técnicas e a súa transcendencia.
CE44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT3 Comunicación oral e escrita
CT7 Resolución de problemas
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT13 Razoamento crítico
CT21 Motivación pola calidade
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Comprender a ﬁlosofía como saber especíﬁco que se ocupou de problemas que incumben á
totalidade.
Coñecer e comprender os problemas ﬁlosóﬁcos no seu contexto e entender a vinculación con
outras manifestacións culturais do momento.
Coñecer e entender os esquemas de pensamento que estiveron e están presentes na nosa
conﬁguración mental.

Coñecer as ideas que forxan o noso presente en contextos multiculturais.
Capacidade para organizar coherentemente ideas e argumentos.

Capacidade para analizar, valorar e discutir argumentos alleos.

Competences
CT1
CG5
CG12
CG5
CG12

CE37
CE38
CE13
CE37
CE38

CG5
CG12
CG5
CG12

CE13
CE44

CT13
CT1
CT3
CT7
CT11
CT13
CT13
CT1
CT3
CT7
CT11
CT13
CT1
CT11
CT13
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Captar a implicación da ﬁlosofía no desenvolvemento histórico das ideas e dos cambios culturais

CG5
CG12

CE13
CE37

CT1
CT3
CT7
CT11
CT13
CT21

Contidos
Topic
1.- A ﬁlosofía nun mundo global

1.1. Aproximación aos conceptos de cultura, sociedade e pensamento.
1.2. Cultura versus civilización.
1.3. Filosofía como capacidade de repensar o mundo.
2. A modernidade como unha forma concreta de 2.1. A era da razón: teorías sociais e políticas da modernidade.
civilización
2.2. A axenda oculta da modernidade.
3.- Filosofías do século XX.
3.1. Principais correntes de pensamento do século XX-XXI.
4.- Retos da posmodernidade.
4.1. Globalización, diversidade cultural e pensamentos alternativo
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Traballo tutelado
40
40
0
Seminario
15
22
37
Actividades introdutorias
2
2
0
Lección maxistral
24.5
5.5
30
Seminario
8
8
0
Exame de preguntas de desenvolvemento
3
30
33
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Realización dun traballo de introdución á investigación relacionado coa temática da materia.
Exposición por parte do alumnado ante o profesorado e/ou grupo de estudantes do resultado do
traballo.
Seminario
Presentación e debate dun tema de actualidade a partir da análise dun documento escrito ou
gráﬁco.
Actividades introdutoriasIntrodución á materia e explicación das actividades que se van a desenvolver durante o
cuadrimestre.
Lección maxistral
Exposición por parte do profesorado dos temas do programa.
Seminario
Entrevistas que o alumnado mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe
Traballo tutelado

Atención personalizada
Methodologies

Description

Traballo tutelado

Atención en grupo e personalizada dos traballos na aula e nas titorías

Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Traballo tutelado

Avaliación do proceso, resultados e presentación dun
traballo de iniciación á investigación.

35

Seminario

Presentación e debate dun tema relacionado co temario a
partir da análise dun documento escrito ou gráﬁco.

15

Evaluated
Competencess
CG5
CE13 CT1
CG12 CE37 CT3
CE38 CT7
CE44 CT11
CT13
CT21
CG5
CE13 CT1
CG12 CE37 CT3
CE38 CT7
CE44 CT11
CT13
CT21
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Exame de preguntas de
desenvolvemento

Exame sobre o temario da materia.

50

CG5
CG12

CE13
CE37
CE38
CE44

CT1
CT3
CT7
CT11
CT13

Other comments on the Evaluation
PRIMEIRA CONVOCATORIA: O alumnado presencial e o non presencial ten que alcanzar o 50% en cada unha das probas para
superar a materia.
SEGUNDA CONVOCATORIA: De non superar a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de
xullo.
ALUMNADO NON PRESENCIAL: O alumnado que non poda asistir á clase regularmente, non poida seguir a avaliación
continuada nin asistir a titorización dos traballos, realizará as seguintes probas: 1.- Unha proba de contidos teóricos (ata 5
puntos, 50%). 2.- Un traballo, a determinar polo profesor/a (ata 3 puntos, 30%). 3.- O resumo de dous libros, a determinar
polo/a profesor/a responsable da materia (ata 2 puntos 20%).
Para aprobar é preciso alcanzar o 50% da puntuación en cada unha das 3 probas. As datas oﬁcais de exame poden
consultarse na páxina web da Facultade, no apartado de organización académica, espazo "datas de exames".

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
Ayestarán, Ignacio y otros (eds.), Filosofía en un mundo global, Anthropos, 2008
Mosterín, Jesús, Filosofía de la cultura, Alianza, 1993
Giner, Salvador, Historia del Pensamiento Social, Ariel, 2013
Valcárcel, Amelia, Feminismo en el mundo global, Cátedra, 2008
Complementary Bibliography
Benhabib, Seyla, Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en la era global., Katz, 2006
Cabedo, Salvador, Filosofía y Cultura de la tolerancia, Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2006
Cobo, Rosa, Fundamentos del patriarcado moderno: Jean Jacques Rousseau, Cátedra, 1995
Freud, Sigmund, El malestar en la cultura, Alianza, 1991 u outras
Haraway, Donna, El patriarcado del osito Teddy, Asociación Cultural San Soleil, 2015
Kant, Inmanuel, Antropología, Alianza, 1991
Lorente, Miguel, Tu haz la comida que yo cuelgo los cuadros: trampas y tramposos en la cultura de la
desigualdad, Crítica, 2014
Sendon de León, Victoria, Mujeres en la era global: contra un patriarcado neoliberal., Icaria, 2003
Sobrevilla, David, Filosofía de la cultura, Trotta, 1998

Recomendacións

Plan de Continxencias
Description
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
non totalmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento
da docencia dun xeito mais áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo
non que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías
levaríanse a cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as
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metodoloxías previstas adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
* Metodoloxías docentes que se modiﬁcan
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
* Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia.
* Outras modiﬁcacións
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias, mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, se manteñen, tanto para o alumnado asistente, coma para o non asistente. Os
procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación, tampouco se modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de
execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación
de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo
das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial
coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de forma virtual.
Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
Novas probas:
Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional
Non hai.
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IDENTIFYING DATA
Psicoloxía: Identiﬁcación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta
Subject
Psicoloxía:
Identiﬁcación,
prevención e
tratamento dos
trastornos do
desenvolvemento e
da conduta
Code
O05G110V01402
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Basic education 2
2c
Teaching
Castelán
language
Galego
Department Psicoloxía evolutiva e comunicación
Coordinator Sepúlveda Gradín, Juan Vicente
Lecturers
Sepúlveda Gradín, Juan Vicente
Sueiro Domínguez, Encarnación
E-mail
sepulveda@edu.xunta.es
Web
General
Esta materia ten a ﬁnalidade de familiarizar ao alumno/a de Educación Infantil con aquelas anomalías e
description trastornos da conduta que poidan aparecer na época escolar impedindo un normal desenvolvemento físico,
psíquico, e intelectual, polo que o mestre/a ha de adquirir os coñecementos pertinentes para minimizar os
efectos negativos destas anomalías.
Identiﬁcar os distintos tipos de trastornos da infancia, as súas causas e as formas de intervención.
Ha de mostrar ao mestre/a os conceptos e fundamentos teóricos básicos das características diferenciais da
psicoloxía infantil e os aspectos metodolóxicos especíﬁcos para o coñecemento e intervención nas condutas
problemáticas da infancia que poidan interferir de xeito signiﬁcativo no desenvolvemento persoal, social,
escolar e familiar do neno/a nas súas deﬁcientes manifestaciones (déﬁcit de intelixencia, déﬁcit de atención,
hiperactividade, conduta disocial, ansiedade, trastornos afectivos, do sono, da eliminación )
Competencias
Code
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades
educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar
sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade
de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e
desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da
personalidade na primeira infancia
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu
funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios cientíﬁcos,
pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CE5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a
experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico
CE15 Coñecer os principios básicos dun desenvolvemento e comportamento saudables.
Páxina 35 de 73

CE16 Identiﬁcar trastornos no soño, a alimentación, o desenvolvemento psicomotor, a atención e a percepción auditiva e
visual.
CE17 Colaborar cos profesionais especializados para solucionar devanditos trastornos.
CE18 Detectar carencias afectivas, alimenticias e de benestar que perturben o desenvolvemento físico e psíquico adecuado
dos estudantes.
CE19 Comprender que a dinámica diaria en educación infantil é cambiante en función de cada estudante, grupo e situación
e saber ser ﬂexible no exercicio da función docente.
CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como
na planiﬁcación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de
xogo, identiﬁcando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
CE22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
CE23 Comprender que a observación sistemática é un instrumento básico para poder reﬂexionar sobre a práctica e a
realidade, así como contribuír á innovación e a mellóraa en educación infantil.
CE24 Dominar as técnicas de observación e rexistro.
CE29 Valorar a importancia do traballo en equipo
CE32 Valorar a relación persoal con cada estudante e a súa familia como factor de calidade da educación.
CE36 Coñecer a metodoloxía cientíﬁca e promover o pensamento cientíﬁco e a experimentación.
CE59 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma.
CE60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades
sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
CE62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT16 Adaptación a novas situacións
CT21 Motivación pola calidade
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Capacitar aos docentes para que aprendan a promover e facilitar as aprendizaxes na primeira
CB1
infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensions. Deseñar e CB2
regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares
CB3
necesidades educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, equidade e ao respecto aos
CB4
dereitos humanos cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva. Capacidad de organización e
CB5
planiﬁcación Comunicación oral e escrita
Proporcionar ás alumnas e aos alumnos recursos para fomentar a convivencia no aula e fóra dela e CB1
abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar sistemáticamente contextos de
CB2
aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles. Promover estratexias adecuadas para
CB3
que na súa futura práctica docente as alumnas e alumnos poidan reﬂexionar en grupo sobre a
CB4
aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade de cada CB5
estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira
infancia

Competences
CG3 CE5 CT1
CG4 CE15 CT2
CG10 CE19 CT7
CG11
CT8
CT9
CT21
CG3 CE5 CT2
CG5 CE18 CT9
CG10 CE21 CT11
CE23
CE24
CE29
CE36
CE60
CE62
CG8 CE5 CT2
CG9 CE15 CT11
CG11 CE16 CT14
CE17 CT16
CE22
CE59

Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura CB1
e as bases e desenvolvemento que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe CB2
e de construción da personalidade na primeira infancia . Coñecer a organización das escolas de
CB3
educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento. Asumir que o CB4
exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios cientíﬁcos,
CB5
pedagógicos e sociais ao longo da vida. Habilidades nas relacións interpersonales. Compromiso
ético
Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar CB1 CG9 CE18 CT1
habilidades sociais no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias. CB2 CG11 CE21 CT3
Adaptación a novas situacións
CB3
CE32 CT11
CB4
CT13
CB5
CT16
Contidos
Topic
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Conduta e aprendizaxe.

Condicionamento clásico. Condicionamento operante. Aprendizaxe
cognitivo-social.
Técnicas de intervención nos trastornos do
Técnicas baseadas no condicionamento clásico, no condicionamento
comportamento.
operante e na teoría da aprendizaxe social. Técnicas cognitivas e de
autocontrol.
Os trastonos do comportamento.
Conceptualización. Clasiﬁcación. Epidemioloxía. Factores de risco e
protectores. O papel da familia e a escola na abordaxe dos problemas do
comportamento. Modelo de intervención.
Trastornos leves da personalidade e do estado de Sentimentos de inferioridade. Timidez. Baixa tolerancia á frustración.
ánimo.
Celotipias. Agresividade. Depresión. Estratexias de intervención
psicoeducativa.
Trastornos da conduta
Trastorno por déﬁcit de atención con hiperactividade. Trastorno de
conduta. Negativismo desaﬁante. Concepto, etioloxía e diagnóstico.
Estratexias de intervención psicoeducativa.
Hábitos nerviosos.
Concepto, etioloxía e diagnóstico. Estratexias de intervención
psicoeducativa.
Trastornos da fala.
Tartamudez. Mutismo selectivo. Dislalias. Concepto, etioloxía e
diagnóstico. Estratexias de intervención psicoeducativa.
Trastornos por ansiedade
Fobias. Angustia por separación. Trastorno por evitación. Ansiedade
excesiva. Concepto, etioloxía e diagnóstico. Estratexias de intervención
psicoeducativa.
Trastornos da inxesta e a eliminación
Pica. Enuresis. Encopresis. Estratexias de intervención psicoeducativa.
Trastornos do desenvolvemento
Os trastornos do espectro autista. Identiﬁcación. Prevención. Estratexias
de intervención psicoeducativa.
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Actividades introdutorias
1
1
0
Traballo tutelado
24
24
48
Lección maxistral
22.5
73.5
96
Resolución de problemas e/ou exercicios
1
1
0
Traballo
4
4
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutoriasExplicación do programa da materia, os núcleos de contido, as competencias que se esperan que
sexan alcanzadas, o sistema de traballo e de avaliación da materia.
Traballo tutelado
Serán realizados baixo a supervisión do profesor nas sesións de pequeno e mediano grupo. Ao
ﬁnalizar o grupo que o realizou explicará o seu traballo ao resto dos grupos. A elaboración dos
traballos será supervisada en todo momento polo profesor, ben directamente na aula, ben na
titoría.
Nos grupos medianos os alumnos realizarán un programa de intervención sobre algúns dos
trastornos obxecto de estudo. Nos pequenos grupos realizaranse actividades de reﬂexión sobre
distintas cuestións da materia.
Lección maxistral
Explicación de contidos teóricos. Nestas sesións, o profesor explicará os contidos da materia e os
alumnos poden intervir propoñendo a súas dúbidas e opinións.
Atención personalizada
Methodologies

Description

Traballo tutelado

A atención realizarase nas horas de titoría.

Tests

Description

Traballo

A atención realizarase nas horas de titoría.

Resolución de problemas e/ou exercicios

A atención realizarase nas horas de titoría.

Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Evaluated Competencess
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Traballo tutelado Os alumnos presentarán informes escritos das actividades
realizadas nos pequenos grupos.

10 da nota ﬁnal.CB1 CG5
CB2 CG11
CB3
CB4
CB5

Resolución de
As probas de avaliación consistirán en responder por escrito a
problemas e/ou preguntas de resposta curta sobre os contidos do programa da
exercicios
asignatura. As preguntas serán caliﬁcadas con 1 ou 0 puntos.

50 da nota ﬁnal

Traballo

CE5
CE19
CE22
CE29
CE60
CE62

CG8
CG9

CE5
CE15
CE16
CE18
CE19
CE21
CE22
CE59
Os alumnos elaborarán polo menos un programa de intervención 40 da nota ﬁnal CB3 CG10 CE5
sobre aqueles trastornos propostos polo profesor. Presentarán
CB4 CG11 CE16
informes por escrito que serán expostos na aula na data sinalada.
CB5
CE17
A asistencia as sesións de grupos medianos é obrigatoria.
CE18
CE21
CE23
CE24
CE29
CE32
CE36
CE59
CE60
CE62

CT1
CT3
CT7
CT11
CT13
CT16
CT21
CT1
CT3
CT13
CT14
CT21

CT2
CT3
CT8
CT9
CT14
CT16

Other comments on the Evaluation
Tanto para asistentes como para non asistentes: Para aprobar a materia é preciso acadar o 50% da puntuación en cada
unha das partes avaliadas.
Criterios de avaliación para NON asistentes: Os alumnos para ser considerados non asistentes o comunicarán por escrito ao
profesor durante o mes de xaneiro; de non ser así serán considerados asistentes.
Con independencia da súa asistencia ou non ás clases, o alumnado gozará de condicións equivalentes de avaliación
Exame: 50% da nota ﬁnal. Tipo de exame igual ao dos asistentes.
Traballos e proxectos: 40% da nota ﬁnal. Os alumnos terán que elaborar polo menos un programa de intervención sobre
algún dos trastornos do comportamento. As instrucións e o seguimento serán realizados nas horas de titoría, sendo
obrigatoria a asistencia do alumno a un mínimo de dúas sesións. A non asistencia suporá o suspenso nesa parte. Os
programas serán defendidos oralmente polo alumno no día e hora que o profesor sinale.
Traballos de aula: 10% da nota ﬁnal. Os alumnos entregarán por escrito comentarios sobre os temas de debate propostos
polo profesor.
As competencias non adquiridas na primeira convocatoria (mes de maio), serán de novo avaliadas na segunda (xullo).

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
Caballo, Vicente, Manual de Técnicas de Terapia y Modiﬁcación de Conducta, 2ª, Siglo XX, 2008
Rodríguez Sacristán, S., Rodríguez Sacristán, S., 1ª, Pirámide, 2002
Complementary Bibliography
Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual/O05G110V01903
Prevención e tratamento das diﬁcultades na aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo/O05G110V01904
Prevención e tratamento das diﬁcultades na aprendizaxe da linguaxe oral/O05G110V01905
Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Psicoloxía: Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá/O05G110V01304
Psicoloxía: Prevención e tratamento das diﬁcultades na aprendizaxe infantil/O05G110V01305
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Subjects that it is recommended to have taken before
Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe infantil/O05G110V01205
Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos/O05G110V01104
Other comments
Esta materia ten continuidade na mención de educación especial do grado de educación infantil
Plan de Continxencias
Description
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen:
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo no
que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías levaríanse a
cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as metodoloxías previstas
adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir:
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia polo/la docente responsable.
Outras modiﬁcacións:
 Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas,
a actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de
teledocencia Faitic como reforzo, e sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos contidos docentes.
 No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias, mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, se manteñen.Os procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación, tampouco se
modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes
extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de
avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose
posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de
forma virtual.
Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
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Novas probas:
Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional
Non hai.
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IDENTIFYING DATA
Aprendizaxe das ciencias da natureza
Subject
Aprendizaxe das
ciencias da
natureza
Code
O05G110V01403
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
2c
Teaching
Galego
language
Department Didácticas especiais
Coordinator Vidal López, Manuel
Lecturers
Vázquez Dorrio, Angel Manuel
Vidal López, Manuel
Yebra Ferro, Miguel Ángel
E-mail
mvlopez@uvigo.es
Web
General
Con esta materia preténdese que o futuro profesorado, ademais de adquirir unhas nocións xerais relativas ás
description Ciencias da Natureza, necesarias para a interpretación dos fenómenos máis cotiáns, coñeza o currículo escolar
e as metodoloxías de ensino-aprendizaxe máis apropiadas para Educación Infantil. Para iso, é importante
ofrecer aos futuros mestres/*as espazos de reﬂexión sobre as prácticas de aula e experiencias enriquecedoras
de ensino-aprendizaxe das ciencias, que fagan posible o exercicio e o desenvolvemento das capacidades e
actitudes necesarias para a súa futura actividade docente.
Competencias
Code
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das
diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades
educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar
sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade
de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identiﬁcar posibles disfuncións e velar pola súa correcta
evolución. Abordar con eﬁcacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües.
Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na
primeira infancia.
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu
funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios cientíﬁcos,
pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG11 Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias
fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros educativos
CE33 Coñecer os fundamentos cientíﬁcos, matemáticos e tecnolóxicos do currículo desta etapa así como as teorías sobre a
adquisición e desenvolvemento das aprendizaxes correspondentes .
CE36 Coñecer a metodoloxía cientíﬁca e promover o pensamento cientíﬁco e a experimentación.
CE39 Elaborar propostas didácticas en relación coa interacción ciencia, técnica, sociedade e desenvolvemento sostenible.
CE40 Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos adecuados
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planiﬁcación
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CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22

Comunicación oral e escrita
Coñecemento de lingua estranxeira
Coñecemento de informática
Capacidade de xestión da información
Resolución de problemas
Toma de decisións
Traballo en equipo
Traballo nun contexto internacional
Habilidades nas relacións interpersoais
Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
Razoamento crítico
Compromiso ético
Aprendizaxe autónoma
Adaptación a novas situacións
Creatividade
Lideranza
Coñecemento doutras culturas e costumes
Iniciativa e espírito emprendedor
Motivación pola calidade
Sensibilidade por temas ambientais

Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Comprender, razoar e sintetizar contidos de diversos ámbitos de coñecemento das ciencias da
natureza.
Xestionar e organizar información adquirida durante o proceso de aprendizaxe.

CB2
CB3
CB4
CB3
CB4

Competences
CT1
CT2
CT3
CT2

Adquirir estratexias de colaboración e habilidades que favorezan o traballo colaborativo.

CG11

Comprender o valor do respeto e coidado do medio ambiente.
Coñecer os fundamento teóricos sobre os que se articula o coñecemento das ciencias.

CG9

CE40
CE33

Deseñar, desenvolver e avaliar actividades relacionadas ca ciencia dende un enfoque globalizado.

CG1 CE39
CG2 CE40
CG3
CG6
CG12

Dar resposta cientíﬁca a problemas e situacións da vida cotiá.

CG9

CE33
CE36
CE40

CT9
CT11
CT22
CT13
CT14
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
CT1
CT2
CT17
CT22
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Xeneralizar as aprendizaxes adquiridas no laboratorio e relacionarlos con acontecementos e
fenómenos da vida diaria.

Incorporar recursos educativos innovadores e especíﬁcos na ensinanza das ciencias.

CB2
CB4
CB5

CG2
CG4
CG5
CG7
CG11

CE36 CT1
CE39 CT2
CT3
CT7
CT8
CT9
CT11
CT13
CT16
CT17
CE39
CE40

Contidos
Topic
1. A Didáctica das Ciencias Experimentais para - Importancia das ciencias na Educación Infantil.
futuros profesores de Educación Infantil.
- As Ciencias da Natureza no decreto do currículo.
2. Fundamentación, obxectivos, metodoloxía e
- O alumnado de infantil e a aprendizaxe das ciencias.
avaliación do coñecemento do medio natural na - A ciencia e o seus métodos.
Educación Infantil dende un enfoque globalizador. - A ciencia escolar.
3. Estudio crítico das orientacións do currículo
- Implicaciones didácticas.
oﬁcial para o coñecemento do medio natural na - Análise de modelos de ensino-aprendizaxe das Ciencias da Natureza e de
Educación Infantil.
propostas didácticas.
4. Os contenidos de coñecemento do medio
- Recursos para o ensino das Ciencias da Natureza na Educación Infantil.
natural na Educación Infantil dende un enfoque - Elaboración de propostas didácticas de ciencias na Educación Infantil.
globalizador.
5. Os recursos e deseño de actividades para a
ensinanza do coñecemento do medio natural na
Educación Infantil.
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Presentación
10
22
32
Seminario
2
8
10
Traballo tutelado
3
3
0
Prácticas de laboratorio
25
25
0
Lección maxistral
10
10
0
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas 0
34
34
Traballo
34
34
0
Exame de preguntas obxectivas
2
2
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.
Seminario
Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe.
Traballo tutelado
O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, etc.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense no
laboratorio de didáctica das ciencias experimentais.
Lección maxistral
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Presentación

Atención personalizada
Methodologies

Description
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Presentación

A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: Titorías individuais: ao
ﬁnal da clase. Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Titorizacións vía correo
electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a realización dos traballos,
actividades, exames, etc. Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate,
consulta de dúbidas,

Seminario

A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: Titorías individuais: ao
ﬁnal da clase. Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Titorizacións vía correo
electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a realización dos traballos,
actividades, exames, etc. Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate,
consulta de dúbidas,

Traballo tutelado

A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: Titorías individuais: ao
ﬁnal da clase. Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Titorizacións vía correo
electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a realización dos traballos,
actividades, exames, etc. Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate,
consulta de dúbidas,

Prácticas de
laboratorio

A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: Titorías individuais: ao
ﬁnal da clase. Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Titorizacións vía correo
electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a realización dos traballos,
actividades, exames, etc. Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate,
consulta de dúbidas,

Avaliación
Description
Presentación

Qualiﬁcation

-Claridade expositiva e capacidade de transmisión das ideas
principais do traballo.
-Capacidade de síntese.
-Presentación multimedia.
-Creatividade e innovación.
Informe de
Elaboración dun documento por parte do alumno no que se
prácticas,
reﬂicten as características do traballo levado a cabo. Os alumnos
prácticum e
deben describir as tarefas e procedementos desenvolvidos,
prácticas externas mostrar os resultados obtidos ou observacións realizadas, así como
a análise e tratamento de datos.

20

Traballo

20

O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de
seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma
oral ou escrita...

CB2
CB3
CB4

40

CB2
CB3
CB4
CB5

Evaluated
Competencess
CG2 CE33 CT1
CG7 CE40 CT2
CG11
CT3
CT16
CT17
CG11 CE33 CT2
CE36 CT7
CE39 CT8
CE40 CT9
CT11
CT13
CT16
CT18
CT22
CG1 CE33 CT1
CG2 CE36 CT2
CG3 CE39 CT3
CG4 CE40 CT4
CG5
CT5
CG6
CT6
CG7
CT7
CG9
CT8
CG11
CT9
CG12
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
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Exame de
preguntas
obxectivas

O alumnado debe responder de xeito directo e breve en base aos
coñecementos adquiridos sobre a materia. A proba consta de de
preguntas directas sobre un aspecto en concreto.

20

CG1

CE33 CT1
CE36 CT3
CE39 CT7
CE40

Other comments on the Evaluation
Convocatoria de xuño:A nota ﬁnal será a media ponderada dos traballas realizados na aula(20%+20%), o caderno de
prácticas e traballo de investigación (40%) e o examen (20%, sendo necesario que a nota mínima sexa un 4 sobre
10)Convocatoria de xullo:Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de ﬁnal de cuadrimestre ou na
correspondente ao mesde xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan
asistir a clase contarán con actividades alternativas e farán o examen nas mesmas condicións cos presenciais.Data do
exame: Consultar a web da facultade no menú "Datas exames".
AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO NON PRESENCIAL
A) NON ASISTAN A CLASES:
1.- Procura na internet
Trátase de realizar unha procura na rede e facer unha valoración de 10 páxinas web distintas que inclúan actividades
experimentais sinxelas e adecuadas para Educación Infantil.
2.- Ficha dun ser vivo
Escoller unha especie de animal (mamífero, ave, réptil, anﬁbio) ou vexetal (árbore) e realizar unha ﬁcha (máximo unha
páxina) onde se recollan cuestiones tipo: como é?, de que se alimenta?, onde vive? como se reproduce?, cal é a súa
importancia no medio?, etc. Tes unha ﬁcha tipo Exemplo Ficha xabaril.pdf
3.- Unidade didáctica
Debes entregar unha unidade didáctica orixinal sobre un tema relacionado con Ciencias da Natureza e loxicamente con
contidos apropiados a Educación Infantil. Considero moi importante o desenvolvemento de cada actividade proposta
(obxectivos da actividade, materiais, metodoloxía e temporalización) e o material didáctico complementario que supoña
cada actividade. Podes consultar o esquema da unidade didáctica no arquivo Unidade didactica.ppt
B) NON ASISTAN A PRÁCTICAS:
Caderno de prácticas
A partir da procura na internet, elaborar un caderno de prácticas na que se recollan seis experimentos sinxelos que ti debes
realizar, cada un dos cales debe ter unha guía do profesor e unha guía do alumno.
Na guía do profesor debes recoller os obxectivos que se pretender conseguir coa devandita actividade (para que?), os
materiais que utilizaches (con que?), o procedemento (como?) e o seguimento do mesmo (que ocorreu?). Como máximo
podes utilizar dúas follas por actividade.
Na guía do alumno debes recoller a modo de debuxos os materiais que deben utilizar os alumnos e unha secuencia dos
pasos máis relevantes de cada actividade elixida (máximo unha folla por actividade).
Dispós dun exemplo de guías de profesor e alumno na plataforma Tema. Busca o arquivo Exemplo guía do profesor e do
alumno.pdf.

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
ALBERTÍN, A. M. y otros, La Educación infantil como tarea de maestras: claves de formación y contexto de
desarrollo profesional, Ed. Octaedro, 2006
ANTON, M. (Coord.), Planiﬁcar la etapa 0-6: Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana, Ed. Graó, 2007
ARIAS, A. y otros, O traballo por proxectos en infantil, primaria e secundaria, Consellería de Educación e Ordenación
Universitari, 2009
Quijano, R. (coord.), Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en Educación Infantil, Ed. Pirámide, 2016
Complementary Bibliography
BORGUI, B. Q., Los talleres en educación infantil. Espacios de crecimiento, Ed. Graó, 2009
MORRISON, G.S., Educación infantil., Ed. Pearson, 2004
ASHBROOK, P., La Ciencia es fácil: 250 actividades para niños en la etapa preescolar, Ceac, 2005
FERNÁNDEZ, E. y otros, Rincón a rincón: actividades para trabajar con niños y niñas de 3 a 8 años., Ed. Octaedro,
2006
GUN, J., Talleres de Ciencia para Educación Infantil, Ed. de la Infancia, 2005
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IZQUIERDO, M., Química en Infantil y Primaria. Una nueva mirada, Ed. Graó, 2012
MARÍN, N., La enseñanza de las ciencias en Educación Infantil, Grupo Editorial Universitario, 2006
PUIG, I., Jugar a pensar: recursos para aprender a pensar en educación infantil, Ed. Octaedro, 2004
ROIG, T., Observación y experimentación en la Educación Infantil (2º ciclo), M.E.C., 1994
TRAMONEDA, S.V., Ciencia 3-6:laboratorios de ciencias en la escuela infantil, Ed. Graó, 2011
VANCLEAVE, J., Química para niños y jóvenes., Limusa, 2005
Recomendacións

Plan de Continxencias
Description
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial. Estas medidas xa planiﬁcadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da
docencia dun modo máis áxil e eﬁcaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o
profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen:
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo no
que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías levaríanse a
cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as metodoloxías previstas
adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcacións (si proceden) dos contidos a impartir:
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia.
Outras modiﬁcacións:
 Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas,
a actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de
teledocencia Faitic como reforzo, e sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos contidos docentes.
 No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias, mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
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ponderación sobre a nota ﬁnal, se manteñen, tanto para o alumnado asistente, coma para o non asistente. Os
procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación, tampouco se modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de
execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación
de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo
das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial
coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de forma virtual.
Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan:
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
Novas probas:
Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional:
Non hai.
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IDENTIFYING DATA
Didáctica da lingua e a literatura infantil
Subject
Didáctica da lingua
e a literatura
infantil
Code
O05G110V01404
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
2c
Teaching
Galego
language
Department Didácticas especiais
Coordinator Mociño González, María Isabel
Lecturers
Mociño González, María Isabel
E-mail
imocino@uvigo.es
Web
General
Esta materia proporcionará ao futuro docente coñecimentos cientíﬁcos, estratexias e recursos para favorecer o
description desenvolvemento da competencia comunicativa do neno/a de Educación Infantil. Ademais adquirirán as
habilidades necesarias para un bo rendemento en lectoescritura e para axudar a descubrir a maxia que
esconde un texto literario. Esta materia presta especial atención á capacidade creativa da linguaxe, co ﬁn de
promover no neno/a o gusto pola beleza da palabra e o deleite ante a creación de mundos de ﬁcción.
Competencias
Code
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da
educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe
tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores
cun alto grao de autonomía.
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das
diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades
educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar
sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade
de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identiﬁcar posibles disfuncións e velar pola súa correcta
evolución. Abordar con eﬁcacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües.
Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na
primeira infancia.
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CE42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento
das aprendizaxes correspondentes.
CE43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
CE44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
CE45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
CE46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
CE47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
CE48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
CE49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
CE50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
CE51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
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CE67 Estas competencias, xunto coas propias do resto de materias, quedarán reﬂectidas no Traballo ﬁn de Grado que
compendia a formación adquirida ao longo de todos os ensinos descritos.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Lideranza
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes
Coñecer os fundamentos lingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos e didácticos da
aprendizaxe da lingua.

Coñecer a literatura infantil.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Competences
CG1 CE42 CT1
CG2 CE43 CT2
CG6 CE44 CT3
CG11 CE45 CT5
CE46 CT6
CE47 CT7
CE48 CT8
CE49 CT9
CE50 CT11
CE51 CT12
CE67 CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CG1 CE42 CT1
CG2 CE43 CT2
CG6 CE44 CT3
CG7 CE45 CT5
CG10 CE46 CT6
CG11 CE47 CT7
CE48 CT8
CE49 CT9
CE50 CT11
CE51 CT12
CE67 CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
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Falar, ler e escribir correcta e adecuadamente nas linguas da comunidade autónoma.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG6
CG7
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

Coñecer o currículo escolar das linguas.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG6
CG7
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

Coñecer o proceso de aprendizaxe da linguaxe escrita e o seu ensino.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG6
CG7
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

Organizar e planiﬁcar estratexias metodolóxicas para o ensino da comunicación oral.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG6
CG7
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
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Ser capaz de identiﬁcar aos nenos con problemas de linguaxe oral e escrita así como orientar aos CB1 CG1
pais.
CB2 CG2
CB3 CG3
CB4 CG4
CB5 CG6
CG7
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

Capacidade de relación e de comunicación.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG3
CG4
CG5
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

Capacidade para traballar en equipo.

CB1 CG5
CB2 CG7
CB3 CG11
CB4
CB5

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

Capacidade de análise e síntese.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

CG1
CG2
CG6
CG7
CG10
CG11

CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19

Páxina 51 de 73

Aprendizaxe autónoma.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG10
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

Desenvolvemento da creatividade.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG3
CG4
CG6
CG7
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19

Contidos
Topic
1. FACTORES QUE DETERMINAN A ADQUISICIÓN E 1.-A familia. A escola. Análise da adquisición e desenvolvemento da
DESENVOLVEMENTO DA LINGUAXE INFANTIL.
linguaxe infantil. Etapas.
2. DIDÁCTICA DA COMUNICACIÓN ORAL.
2.-A linguaxe oral. Obxectivos. Situacións educativas para o
desenvolvemento da linguaxe. Actividades para favorecer a comprensión
e expresión oral. Recursos didácticos para estimular e potenciar a
capacidade creativa da linguaxe.
3.DIDÁCTICA DA LECTOESCRITURA.
1.-Lectura e escritura. Obxectivos. Proceso de aprendizaxe da lectura.
Proceso de aprendizaxe da escritura. A biblioteca de aula infantil.
Habilidades metalingüísticas. Desenvolvemento da conciencia fonolóxica.
Actividades e xogos lingüísticos.
4. A TRADICIÓN ORAL E O FOLCLORE E A SÚA
4.-A literatura infantil de tradición oral e a súa didáctica. A literatura
DIDÁCTICA.
infantil e as nenas e nenos. Valor do foclore como iniciación á literatura.
Contidos de folclore. Poesía, xogo e canción. O cancioneiro infantil. Xogo
dramático. Propostas didácticas.
5. A LITERATURA INFANTIL E A SÚA DIDÁCTICA. 5-.Poesía infantil e a súa didáctica. Obxectivos. Características e
estruturas formais da poesía infantil. Propostas didácticas. O conto e a súa
didáctica. Obxectivos. Características dos contos. Xéneros de contos.
Cómo contar un conto. Estratexias e pautas para construír e inventar
contos. Dramatización. Monicreques e marionetas. Propostas didácticas.
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
Total hours
classroom
Lección maxistral
12.5
19.5
32
Presentación
20
44
64
Traballo tutelado
13
26
39
Aprendizaxe-servizo
4
8
12
Actividades introdutorias
1
1
0
Exame de preguntas de desenvolvemento
2
2
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
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Metodoloxía docente
Description
Exposición por parte da profesora dos contidos sobre a materia, bases teóricas e /ou directrices dun
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polos estudantes.
Presentación
Presentación e exposición oral na aula por parte do alumnado de propostas educativas, con apoio
de material, en grupo, sobre o proceso didáctico dunha poesía, conto ou dramatización.
Traballo tutelado
O alumnado desenvolverá propostas didácticas e experiencias educativas baixo as directrices e
supervisión da profesora. O seu desenvolvemento pode estar vinculado a actividades autónomas
dos estudantes ou a eventos culturais e efemérides.
Aprendizaxe-servizo
A ApS é unha metodoloxía de ensino-aprendizaxe grazas á cal o alumnado pon en práctica
coñecementos, desenvolve habilidades e actitudes mediante un servizo á comunidade. Combina
dous elementos: aprendizaxe a través da experiencia e o servizo á comunidade.
A participación neste proxecto será voluntaria. Formará parte da avaliación da materia para os
alumnos que desexen participar.
Actividades introdutoriasEsta sesión servirá para presentar a materia ao alumnado.
Lección maxistral

Atención personalizada
Methodologies

Description

Lección maxistral

En todas as sesións a participación activa do alumnado é imprescindible para fomentar o debate e a
reﬂexión

Presentación

O traballo que se expoña será resultado da colaboración alumnado/profesora para o correcto
desenvolvemento dos procesos requiridos durante a elaboración e tamén a resolución de dúbidas
durante as horas de titorías previas á exposición

Traballo tutelado

Durante as sesións a profesora estará á disposición de calquera consulta ou dúbida que se teña a ben
realizar

Aprendizaxe-servizo O alumnado terá asesoramento e atención por parte da docente en todo o que precise durante as
actividades desenvolvidas con entidades colaboradoras.
Avaliación
Presentación

Traballo tutelado

Description
QualiﬁcationEvaluated Competencess
Valorarase o interese e a participación activa en todas as
40
CB1 CG1 CE42 CT1
accións docentes, a aplicación didáctica, a creatividade e a
CB2 CG2 CE43 CT2
expresión oral: corrección e ﬂuidez.
CB3 CG3 CE44 CT3
CB4 CG4 CE45 CT5
CB5 CG5 CE46 CT6
CG6 CE47 CT7
CG7 CE48 CT8
CG10 CE49 CT9
CG11 CE50 CT11
CE51 CT12
CE67 CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
A participación activa e implicación nos traballos serán
20
CB1 CG1 CE42 CT1
obxecto de avaliación continua.
CB2 CG2 CE43 CT2
CB3 CG3 CE44 CT3
CB4 CG4 CE45 CT5
CB5 CG5 CE46 CT6
CG6 CE47 CT7
CG7 CE48 CT8
CG10 CE49 CT9
CG11 CE50 CT11
CE51 CT12
CE67 CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
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Exame de preguntas de
desenvolvemento

Probas sobre contidos teóricos da materia. Ademais de
comprobar o nivel de coñecementos avaliarase a
competencia do alumnado:
- Para elaborar un discurso persoal coherente e correcto.
- Para establecer relacións entre os conceptos, entre os
núcleos temáticos, entre as reﬂexións teóricas, as
aplicacións prácticas etc.
- Para demostrar a capacidade de lectura comprensiva
(interpretativa e crítica) sobre o que se pregunta.
- Para demostrar o dominio da expresión escrita (estruturas
sintácticas, precisión léxica, corrección ortográﬁca etc.)

40

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG1
CG2
CG6
CG7
CG11

CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE67

CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19

Other comments on the Evaluation
Para superar a materia será requisito imprescindible aprobar (cinco puntos sobre dez) tanto o exame coma a
presentación/exposición do proceso didáctico dunha poesía, conto ou dramatización.
De non ter superada a materia, as competencias non adquiridas serán de novo avaliadas na convocatoria de xullo. Ver datas
dos exames na páxina web da Facultade.
Aqueles estudantes que, por causa xustiﬁcada, NON poidan ASISTIR regularmente serán avaliados :
- Proba de resposta longa/de desenvolvemento: 50%
- Traballo escrito individual sobre un tema ou parte dun tema: 50%

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
COLOMER, T. e outros, Narrativas literarias en educación infantil y primaria, Síntesis, 2018
DÍEZ DE ULZURRUN, A. (coord.), El aprendizaje de la lectoescritura desde uns perspectiva constructivista, Graó,
2000
FONS, M. e PALOU, J., Didáctica de la lengua y la literatura en Educación Infantil, Síntesis, 2016
RIPOLL, J. C. e AGUADO, G., Enseñar a leer, EOS, 2015
SERRANO DÍAZ, N. (ed.), Innovación docente universitaria en educación infantil, Octaedro, 2016
Complementary Bibliography
ABELLEIRA, A. e ABELLEIRA, I., Os fíos de infantil, Galaxia, 2017
ARNÁIZ, P., La lectoescritura en la escuela infantil, Aljibe, 2001
ARRIAZA MAYAS, J.C., Cuentos para hablar y aprender, CEPE, 2007
BADÍA, D., Juegos de expresión oral y escrita, Graó, 2009
BARQUÉS I TRENCHS, M., 600 juegos para educación infantil. Actividades para favorecer el aprendizaje de la
lectura y la escritura, CEAC, 2000
BETTELHEIM, B., Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Crítica, 1986
BIGAS ,M. e CORREIG, M., Didáctica de la lengua en la educación infantil, Síntesis, 2008
CALERO, A. e outros, Acceso a la lectura en Educación Infantil, Praxis, 1999
CERRILLO, P., Literatura infantil y juvenil y educación literaria, Cincel, 2007
CERVERA, J., Cómo practicar la dramatización, Cincel, 1981
GARCÍA TEIJEIRO, A., A poesía necesaria, Galaxia, 2014
GIL C., ¡A jugar con los poemas! Taller de poesía para niños, CCS, 2003
LLUCH, G. e B.-A. ROIG RECHOU (coords.), Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco
ibérico. Monográﬁco de Boletín Galego de Literatura, Universidade de Santiago, 2005
MONFORT, M. e JUÁREZ, A., El niño que habla, CEPE, 2008
RODARI, G., Gramática da fantasía, Kalandraka, 2010
ROIG RECHOU, B.-A. (coord.), Historia da Literatura Infantil e Xuvenil galega, Xerais, 2015
ROIG RECHOU, B.-A., P. LUCAS DOMÍNGUEZ e I. SOTO LÓPEZ (coords.), Teatro infantil. Do texto á representación,
Xerais/LIJMI/Afundación, 2007
ROIG RECHOU, B.-A., I. SOTO LÓPEZ e M. NEIRA RODRÍGUEZ (coords.), A poesía infantil no século XXI (2000-2008),
Xerais/LIJMI/Afundación, 2009
TABERNERO, R., El objeto libro en el universo infantil, Universidad de Zaragoza, 2019
TEJERINA, J., Dramatización y teatro infantil, Siglo XXI, 2004
TREBBI, J. CH., El arte del pop-up, Promopress, 2012
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Recomendacións

Other comments
Recoméndase a lectura asidua de obras literarias, a consulta en bibliotecas do corpus e o interese por iniciativas culturais e
educativas dirixidas á infancia.
Plan de Continxencias
Description
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen:
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo no
que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías levaríanse a
cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as metodoloxías previstas
adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir:
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia.
Outras modiﬁcacións:
 Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas,
a actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de
teledocencia Faitic como reforzo, sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos contidos docentes.
 No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, mantéñense, tanto para o alumnado asistente, coma para o non asistente. Os
procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación tampouco se modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de
execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación
de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo
das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial
coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de forma virtual. Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de
avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
Novas probas:
Páxina 55 de 73

Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional
Non hai.
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IDENTIFYING DATA
Idioma estranxeiro I: Francés
Subject
Idioma estranxeiro
I: Francés
Code
O05G110V01405
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
2c
Teaching
Francés
language
Department Didácticas especiais
Coordinator Fidalgo Fernández, José Manuel
Lecturers
Fidalgo Fernández, José Manuel
Vázquez Rodríguez, Sara
E-mail
ﬁdalgofernandez@uvigo.es
Web
General
Adquisición das competencias necesarias correspondentes entre os niveis A2 e B1 do Marco europeo común
description de referencia para as linguas.
Competencias
Code
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das
diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades
educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar
sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade
de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identiﬁcar posibles disfuncións e velar pola súa correcta
evolución. Abordar con eﬁcacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües.
Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na
primeira infancia.
CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e
desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da
personalidade na primeira infancia
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu
funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios cientíﬁcos,
pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias
fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros educativos
CE5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a
experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico
CE6 Coñecer a dimensión pedagógica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en
actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás
necesidades educativas especiais que se susciten
CE13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación
familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de
xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e
desenvolvemento sostenible.
CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como
na planiﬁcación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de
xogo, identiﬁcando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
CE22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
CE28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
CE29 Valorar a importancia do traballo en equipo
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CE30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de
centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
CE40 Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos adecuados
CE41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
CE42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento
das aprendizaxes correspondentes.
CE43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
CE44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
CE45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
CE46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
CE47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
CE48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
CE49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
CE50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
CE51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
CE52 Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira.
CE54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
CE55 Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en principios
lúdicos.
CE56 Elaborar propostas didácticas que fomenten a percepción e expresión musicais, as habilidades motrices, o debuxo e a
creatividade.
CE57 Analizar as linguaxes audiovisuales e as súas implicaciones educativas.
CE59 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma.
CE60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades
sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
CE61 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio de
técnicas e estratexias necesarias.
CE62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
CE63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reﬂexionando desde a práctica.
CE64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
CE65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
CE66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun contexto internacional
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Lideranza
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
CT21 Motivación pola calidade
CT22 Sensibilidade por temas ambientais
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes

Competences
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1.Comprender as ideas principais do discurso falado cando este é claro e normal e trátanse
asuntos cotiáns dos ámbitos persoal, e educacional.

2. Comprender a idea principal de películas e de programas de radio ou televisión que tratan
temas actuais ou de interese persoal ou profesional, cando a articulación é relativamente lenta e
clara.

CG7

CE22
CE29
CE43
CE44
CE46
CE48
CE49
CE52
CE57
CE60
CE29
CE41
CE48
CE49
CE52
CE57

3. Comprender textos escritos redactados nunha lingua de uso habitual e cotián ou relacionada co
traballo.

CE29
CE41
CE43
CE44
CE48
CE57

4. Comprender a descrición de acontecementos, sentimentos e desexos en cartas persoais.

CE43
CE44
CE48

5. Poder participar espontáneamente nunha conversación que trate temas cotiáns de interese
persoal ou que sexan pertinentes para a vida diaria (por exemplo familia, afeccións, traballo,
viaxes e acontecementos actuais).

CE28
CE43
CE44
CE48
CE49
CE52

6. Poder abordar oralmente en inglés/francés, con ﬂuidez e seguridade, temas de interese para
alumnos de educación infantil.

CE6
CE29
CE43
CE44
CE48
CE49
CE52
CE57
CE43
CE44
CE48
CE49
CE52
CE57

7. Saber enlazar frases de forma sinxela co ﬁn de describir experiencias e feitos, así como os seus
soños, esperanzas e ambicións.

CT1
CT3
CT4
CT7
CT9
CT11
CT13
CT17
CT20
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
CT15
CT16
CT17
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT15
CT16
CT19
CT1
CT3
CT4
CT6
CT7
CT10
CT11
CT15
CT16
CT19
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT10
CT11
CT12
CT16
CT19
CT3
CT4
CT6
CT11

CT3
CT4
CT6
CT7
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8. Poder explicar e xustiﬁcar brevemente as súas opinións e proxectos.

CE43
CE44
CE48
CE49
CE57
CE6
CE43
CE44
CE48
CE49
CE57

9. Saber narrar unha historia ou relato, a trama dun libro ou película, e poder describir as súas
reaccións.

10. Ser capaz de escribir textos sinxelos e ben enlazados sobre temas que lle son coñecidos ou de
interese persoal. Poder escribir cartas persoais que describan experiencias e impresións.

CE43
CE44
CE48
CE49
CE57

11. Desenvolver a competencia comunicativa necesaria para abordar en inglés/francés, con ﬂuidez
e seguridade, temas de interese para alumnos de educación infantil (comunicación en actividades
dentro do aula; interaccións orais en lingua estranxeira en rutinas e situacións habituais de
comunicación BOE 4/1/2007: Real Decreto 1630/2006 polo que se establecen os ensinos mínimos
do segundo ciclo de Educación Infantil).

CE43
CE44
CE48
CE49
CE57

12. Desenvolver estratexias de aprendizaxe autónoma e de traballo cooperativo, favorecendo a
análise e a observación dos propios procesos de aprendizaxe.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12

CE5
CE6
CE8
CE13
CE21
CE22
CE28
CE29
CE30
CE40
CE41
CE42
CE45
CE46
CE47
CE49
CE50
CE51
CE52
CE54
CE55
CE56
CE57
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CE66

CT1
CT3
CT4
CT13
CT17
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT13
CT17
CT1
CT3
CT4
CT7
CT8
CT9
CT13
CT17
CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT11
CT17
CT1
CT8
CT9
CT15
CT17
CT18
CT20
CT21
CT22
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13. Coñecer formas e medios para continuar e enriquecer a súa propia formación cultural e
lingüística.

CG7
CG12

CE8
CE13
CE21
CE63
CE64
CE66

14. Desenvolver certas actitudes afectivas desexables nun docente de L.E. como, por exemplo,
solidariedade e cooperación cos demais, interese e tolerancia cara ao diferente, seguridade na
propia competencia lingüística, e unha visión da L.E. como medio de comunicación real e non
meramente unha asignatura máis.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12

CE5
CE6
CE8
CE13
CE21
CE22
CE28
CE29
CE30
CE40
CE41
CE42
CE46
CE49
CE50
CE51
CE52
CE54
CE55
CE56
CE57
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CE66

CT1
CT2
CT3
CT4
CT6
CT8
CT9
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT4
CT8
CT9
CT12
CT13
CT14
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22

Contidos
Topic
1. Apectos lingüísticos
2. Aspectos sociolingüísticos

Léxico, gramática, semántica, corrección fonética, ortografía, ortoepía.
Os marcadores lingüísticos de relacións sociais, as normasde cortesía, as
expresións de sabedoría popular, diferenzas de rexistro.
3. Aspectos discursivos
Ordenar oracións en función da secuencia natural, relacionesde causa e
efecto (ou viceversa), e estructuración do discurso; ordenar o discurso
enfunción de organización temática, coherencia e cohesión.
4.Aspectos estratéxicos
Estratexias verbales que se utilizan para impedir a incomunicación:
solicitude de repetición, paráfrasis, uso de palabras xerais, aproximación,
aclaración , solicitude de ayuda.
5. Aspectos interculturales
A vida diaria, as relacións persoais, valores, crenzas y actitudes, linguaxe
corporal, convenciones sociais, comportamentos rituais.
Todos estes temas traballaranse de forma
Propóñense con certa ﬂexibilidad 6 unidades sobre os seguintes temas:a
conxunta,global e práctica a través de unidades familia, os animais,a gastronomía francesa, os deportes,hábitos e
didácticas centradas en ámbitos e contidos
costumes francesas e o conto e a literatura infantil en lingua francesa.
concretos
Planiﬁcación
Class hours

Hours outside the
classroom

Total hours
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Actividades introdutorias
1
1
0
Lección maxistral
10
25
35
Traballo tutelado
20
20
40
Resolución de problemas
9.5
15.5
25
Prácticas con apoio das TIC
15
15
0
Presentación
10
22
32
Práctica de laboratorio
2
2
0
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia
Lección maxistral
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Traballo tutelado
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante.
Resolución de
Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
problemas
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a
cabo de manera individual o en grupo.
Prácticas con apoio das Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
TIC
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvolveranse a través
das TICs de maneira autónoma.
Presentación
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
xeito individual ou en grupo.
Atención personalizada
Methodologies

Description

Traballo tutelado

Presentacións powerpoint en francés sobre aspectos socioculturais do mundo francófono
(Aprendizaxe da lingua estranxeira no seu contexto)

Resolución de problemas 1.- Exercicios gramaticais (orais / escritos) de diﬁcultade media. 2.- Textos: lectura e
comprensión. 3.- Redaccións breves sobre temas de actualidade. 4.- Situacións de comunicación
(oral / escrito): pedir información na rúa para atopar un destino, cear nun restaurante, comprar
un billete de tren, ...
Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Evaluated
Competencess
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Traballo tutelado O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as
directrices e supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu
desenvolvementos con actividades autónomas do estudante.

10

Resolución de
problemas

20

Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de
estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de maneira individual
ou en grupo.

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12

CE5
CE6
CE8
CE13
CE21
CE22
CE28
CE29
CE30
CE40
CE41
CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE54
CE55
CE56
CE57
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CE66
CG1 CE5
CG2 CE6
CG3 CE8
CG4 CE13
CG5 CE21
CG6 CE22
CG7 CE28
CG8 CE29
CG9 CE30
CG10 CE40
CG11 CE41
CG12 CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE54
CE55
CE56
CE57
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CE66

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
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Presentación

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de
estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto...Se puede llevar a cabo de
manera individual o en grupo.

40

Práctica de
laboratorio

Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou
exercicios prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á
actividade formulada, aplicando os coñecementos teóricos e prácticos
da materia.

30

CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12

CE5
CE6
CE8
CE13
CE21
CE22
CE28
CE29
CE30
CE40
CE41
CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE54
CE55
CE56
CE57
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CE66
CG1 CE5
CG2 CE6
CG3 CE8
CG4 CE13
CG5 CE21
CG6 CE22
CG7 CE28
CG8 CE29
CG9 CE30
CG10 CE40
CG11 CE41
CG12 CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE54
CE55
CE56
CE57
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64
CE65
CE66

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
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Other comments on the Evaluation
Aqueles estudantes que, por causa xustiﬁcada, NON poidan ASISTIR regularmente, deberán presentarse a unha proba
escrita e a unha proba oral en francés. Estas probas versarán sobre os contidos da asignatura e cada unha delas puntuará o
50% da nota ﬁnal. Na convocatoria de xullo, únicamente se evaluarán as competencias ou actividades non superadas na
convocatoria correspondente á súa cuatrimestre.
Datas dos exames, ver páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
BEACCO, J.C., BOUQET, S. et PORQUIER, R., Niveau B2 pour le Français,, Didier, 2004.
Complementary Bibliography
BEACCO, J.C. et PORQUIER, R., Niveau A1 pour le français,, Didier, 2007
GRÉGOIRE, M, Grammaire progressive du français, CLE INTERNATIONAL, 2001
MIQUEL, C. et GOLIOT-LÉTÉ, A., Vocabulaire progressif du français, CLE INTERNATIONAL, 2001
STEELE, R., Civilisation progressive du français, CLE INTERNATIONAL, 2002
BOURGEOIS, R. et TERRONE, P., La France des institutions, Presses Universitaires de Grenoble, 2001
CHAMBERLAIN, A. et STEELE, R., Guide pratique de la communication, Didier, 1991
CHOLLET, I. et ROBERT, J.M., Précis de Grammaire, CLE INTERNATIONAL, 2009
GUILLEMANT, D., La France en poche, Pearson Longman, 2006
LE ROBERT NATHAN, Conjugaison, Nathan, 1995
ROBERT, P., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Le Robert, 1974
WALTER, H., Le français dans tous les sens, Le Livre de Poche, 1988
GUILLEMANT, D., La France en poche, Pearson Longman, 2006
LE ROBERT NATHAN, Conjugaison, Nathan, 1995
ROBERT, P., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Le Robert, 1974
WALTER, H., Le français dans tous les sens, Le Livre de Poche, 1988
Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés/O05G110V01508

Subjects that it is recommended to have taken before
Educación: Novas tecnoloxías aplicadas á educación infantil/O05G110V01103
Other comments
Sería aconsellable unha iniciación mínima no idioma francés e coñecementos previos a nivel de bacharelato ou nivel A1
segundo o marco común europeo para o estudo das linguas. En todo caso pódense reforzar os coñecementos do idioma e
elevar o nivel a través de cursos na escola de idiomas, da UNED e noutros estamentos e medios dos que se dispón na
actualidade a nivel autónomo como son as metodoloxías que se poden atopar en internet e as páxinas web especializadas
na aprendizaxe das linguas estranxeiras.
Plan de Continxencias
Description
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen:
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo no
que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías levaríanse a
cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as metodoloxías previstas
adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
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Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir:
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia.
Outras modiﬁcacións:
 Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas,
a actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de
teledocencia Faitic como reforzo, sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos contidos docentes.
 No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, mantéñense, tanto para o alumnado asistente, coma para o non asistente. Os
procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación tampouco se modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de
execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación
de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo
das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial
coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de forma virtual. Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de
avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
Novas probas:
Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional
Non hai.

Páxina 66 de 73

IDENTIFYING DATA
Idioma estranxeiro I: Inglés
Subject
Idioma estranxeiro
I: Inglés
Code
O05G110V01406
Study
Grao en Educación
programme Infantil
Descriptors ECTS Credits
Type
Year
Quadmester
6
Mandatory
2
2c
Teaching
Inglés
language
Department Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Coordinator Figueroa Revilla, Beatríz Olga
Lecturers
Figueroa Revilla, Beatríz Olga
E-mail
revilla@uvigo.es
Web
General
A Orde ECI/3854/2007, de 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a veriﬁcación dos títulos
description universitarios oﬁciais que habiliten para o exercicio da profesión de Mestre en Educación Infantil estipula que
un aspecto das competencias que deben adquirirse por parte destes profesionais é "Ser capaz de fomentar
unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira".
Competencias
Code
CG1 Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
CG2 Promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha perspectiva globalizadora e integradora das
diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
CG3 Deseñar e regular espazos de aprendizaxe en contextos de diversidade que atendan ás singulares necesidades
educativas dos estudantes, á igualdade de xénero, á equidade e ao respecto aos dereitos humanos
CG4 Fomentar a convivencia na aula e fóra dela e abordar a resolución pacíﬁca de conﬂitos. Saber observar
sistematicamente contextos de aprendizaxe e convivencia e saber reﬂexionar sobre eles
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre a aceptación de normas e o respecto aos demais. Promover a autonomía e a singularidade
de cada estudante como factores de educación das emocións, os sentimentos e os valores na primeira infancia
CG6 Coñecer a evolución da linguaxe na primeira infancia, saber identiﬁcar posibles disfuncións e velar pola súa correcta
evolución. Abordar con eﬁcacia situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multiculturais e multilingües.
Expresarse oralmente e por escrito e dominar o uso de diferentes técnicas de expresión
CG7 Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na
primeira infancia.
CG8 Coñecer fundamentos de dietética e hixiene infantís. Coñecer fundamentos de atención prematura e as bases e
desenvolvementos que permiten comprender os procesos psicolóxicos, de aprendizaxe e de construción da
personalidade na primeira infancia
CG9 Coñecer a organización das escolas de educación infantil e a diversidade de accións que comprende o seu
funcionamento. Asumir que o exercicio da función docente debe perfeccionarse e adaptarse aos cambios cientíﬁcos,
pedagóxicos e sociais ao longo da vida
CG10 Actuar como orientador de pais e nais en relación coa educación familiar no período 0-6 e dominar habilidades sociais
no trato e relación coa familia de cada estudante e co conxunto das familias
CG11 Reﬂexionar sobre as prácticas de aula para innovar e mellorar o labor docente Adquirir hábitos e destrezas para a
aprendizaxe autónoma e cooperativa e promovela nos estudantes
CG12 Comprender a función, as posibilidades e os límites da educación na sociedade actual e as competencias
fundamentais que afectan aos colexios de educación infantil e aos seus profesionais. Coñecer modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros educativos
CE5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a
experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico
CE6 Coñecer a dimensión pedagógica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en
actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
CE8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás
necesidades educativas especiais que se susciten
CE13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación
familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuales e das pantallas; cambios nas relacións de
xénero e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social e
desenvolvemento sostenible.
CE21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como
na planiﬁcación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo no aula e no espazo de
xogo, identiﬁcando as peculiaridades do periodo 0-3 e do periodo 3-6.
CE22 Atender as necesidades dos estudantes e transmitir seguridade, tranquilidade e afecto.
CE28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
CE29 Valorar a importancia do traballo en equipo
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CE30 Participar na elaboración e seguimiento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de
centro e en colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
CE40 Promover o interese e o respecto polo medio natural, social e cultural a través de proxectos didácticos adecuados
CE41 Fomentar experiencias de iniciación ás tecnoloxías da información e a comunicación.
CE42 Coñecer o currículo de lingua e lectoescritura desta etapa así como as teorías sobre a adquisición e desenvolvemento
das aprendizaxes correspondentes.
CE43 Favorecer as capacidades de fala e de escritura.
CE44 Coñecer e dominar técnicas de expresión oral e escrita.
CE45 Coñecer a tradición oral e o folklore.
CE46 Comprender o paso da oralidad á escritura e coñecer os diferentes registros e usos da lingua.
CE47 Coñecer o proceso de aprendizaxe da lectura e a escritura e o seu ensino.
CE48 Afrontar situacións de aprendizaxe de linguas en contextos multilingües.
CE49 Recoñecer e valorar o uso adecuado da linguaxe verbal e non verbal.
CE50 Coñecer e utilizar adecuadamente recursos para a animación á lectura e á escritura.
CE51 Adquirir formación literaria e en especial coñecer a literatura infantil.
CE52 Ser capaz de fomentar unha primeira aproximación a unha lingua estranxeira.
CE54 Coñecer e utilizar cancións para promover a educación auditiva, rítmica e vocal.
CE55 Saber utilizar o xogo como recurso didáctico, así como deseñar actividades de aprendizaxe baseadas en principios
lúdicos.
CE56 Elaborar propostas didácticas que fomenten a percepción e expresión musicais, as habilidades motrices, o debuxo e a
creatividade.
CE57 Analizar as linguaxes audiovisuales e as súas implicaciones educativas.
CE59 Adquirir un coñecemento práctico do aula e da xestión da mesma.
CE60 Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación no aula, así como dominar as destrezas e habilidades
sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
CE61 Controlar e facer o seguimiento do proceso educativo e, en particular, de ensino e aprendizaxe mediante o dominio de
técnicas e estratexias necesarias.
CE62 Relacionar teoría e práctica coa realidade do aula e do centro.
CE63 Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reﬂexionando desde a práctica.
CE64 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer nun centro
CE65 Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 anos e de 3-6 anos.
CE66 Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e da contorna social.
CT1 Capacidade de análise e síntese
CT2 Capacidade de organización e planiﬁcación
CT3 Comunicación oral e escrita
CT4 Coñecemento de lingua estranxeira
CT5 Coñecemento de informática
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Resolución de problemas
CT8 Toma de decisións
CT9 Traballo en equipo
CT10 Traballo nun contexto internacional
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Recoñecemento da diversidade e multiculturalidade
CT13 Razoamento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Creatividade
CT18 Lideranza
CT19 Coñecemento doutras culturas e costumes
CT20 Iniciativa e espírito emprendedor
CT21 Motivación pola calidade
CT22 Sensibilidade por temas ambientais
Resultados de aprendizaxe
Learning outcomes

Competences
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1.Comprender textos escritos redactados nunha lingua de uso habitual e cotián ou relacionada co CG6
traballo.

2.Ser capaz de escribir textos sinxelos e ben enlazados sobre temas que lle son coñecidos ou de
interese persoal.

CG3

3.Comprender as ideas principais do discurso falado cando este é claro e normal e trátanse
asuntos cotiáns dos ámbitos persoal e educacional.

4. Poder participar espontáneamente nunha conversación que trate temas cotiáns de interese
persoal ou que sexan pertinentes para a vida diaria (por exemplo familia, afeccións, o fogar e a
súa contorna, etc.)

CG8
CG10

5.Saber enlazar frases de forma sinxela co ﬁn de describir experiencias e feitos, así como os seus
soños, esperanzas e ambicións.

6.Poder abordar oralmente en inglés, con ﬂuidez e seguridade, temas de interese para alumnos de CG1
educación infantil.
CG5

7.Poder explicar e xustiﬁcar brevemente as súas opinións e proxectos.

8.Saber narrar unha historia ou relato, a trama dun libro ou película, e poder describir as súas
reaccións.

CG7

CE41
CE42
CE43
CE44
CE46
CE47
CE48
CE50
CE51
CE52
CE29
CE42
CE43
CE44
CE46
CE47
CE50
CE52
CE22
CE43
CE44
CE46
CE49
CE52
CE54
CE22
CE43
CE44
CE46
CE49
CE52
CE22
CE43
CE44
CE46
CE49
CE52
CE22
CE43
CE44
CE46
CE49
CE52
CE22
CE29
CE43
CE44
CE46
CE49
CE52
CE59
CE65
CE66
CE22
CE43
CE44
CE46
CE49
CE51
CE52
CE57

CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT13
CT15
CT19

CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT22
CT3
CT4
CT15
CT19
CT22

CT3
CT4
CT16
CT19
CT20
CT22
CT3
CT4
CT9
CT11
CT12
CT16
CT20
CT3
CT4
CT12

CT3
CT4
CT9
CT11
CT12
CT16
CT20

CT3
CT4
CT12
CT13
CT16
CT20
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9.Desenvolver a competencia comunicativa necesaria para abordar en inglés, con ﬂuidez e
seguridade, temas de interese para alumnos de educación infantil.

CG1
CG5

10. Desenvolver estratexias de aprendizaxe autónoma e de traballo cooperativo, favorecendo a
análise e a observación dos propios procesos de aprendizaxe.

11. Coñecer formas e medios para continuar e enriquecer a súa propia formación cultural e
lingüística.

CG1
CG9
CG11
CG12

12. Desenvolver certas actitudes afectivas desexables na aprendizaxe dunha L.E. como, por
exemplo, solidariedade e cooperación cos demais, interese e tolerancia cara ao diferente,
seguridade na propia competencia lingüística, e unha visión da L.E. como medio de comunicación
real e non meramente unha asignatura máis.

CG2
CG3
CG4
CG5

Contidos
Topic
1. Aspectos lingüísticos
2. Aspectos sociolingüísticos
3. Aspectos discursivos

4. Aspectos estratéxicos

5. Aspectos interculturales

CE22
CE43
CE44
CE45
CE46
CE49
CE52
CE55
CE62
CE5
CE6
CE22
CE29
CE30
CE55
CE59
CE60
CE63
CE64
CE6
CE8
CE13
CE21
CE28
CE29
CE30
CE41
CE45
CE47
CE51
CE56
CE61
CE63
CE64
CE5
CE6
CE22
CE28
CE29
CE40
CE43
CE44
CE47
CE59
CE60

CT3
CT4
CT12

CT9
CT13
CT14
CT15
CT16
CT20

CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT10
CT16
CT17
CT18
CT20
CT21

CT4
CT9
CT11
CT12
CT14
CT19

1. Léxico, gramática, semántica, corrección fonética, ortografía.
2. Os marcadores lingüísticos de relacións sociais, as normas de cortesía,
as expresións de sabeduría popular, diferenzas de rexistro.
3. Ordenar oracións en función da secuencia natural, relacións de causa e
efecto (ou viceversa), e estructuración do discurso; ordenar o discurso en
función da organización temática, coherencia e cohesión.
4. Estratexias verbais que se utilizan para impedir a incomunicación:
solicitude de repetición, paráfrasis, uso de palabras xerais, aproximación,
aclaración , solicitude de axuda.
5. A vida diaria, as relacións persoais, valores, crenzas e actitudes,
linguaxe corporal, convencions sociais, comportamentos rituais.

Planiﬁcación
Class hours
Presentación
Traballo tutelado
Actividades introdutorias
Obradoiro

3
23
2
22.5

Hours outside the
classroom
10
41
0
36.5

Total hours
13
64
2
59
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Exame de preguntas de desenvolvemento
2
10
12
*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.
Metodoloxía docente
Description
Presentacións orais sobre un tema da materia preparadas polo alumnado de forma individual ou en
grupo para reforzar as destrezas comunicativas de expresión. Pódese levar a cabo de xeito
individual ou en grupo. Serán presentadas nas clases prácticas das semanas 7 e 8.
Traballo tutelado
Realización de exercicios relacionados coas destrezas comunicativas na aula baixo as directrices e
supervisión da profesora.
Actividades introdutoriasPresentación da materia ao alumnado e orientación xeral sobre a mesma.
Obradoiro
Actividades enfocadas á adquisición de coñecementos e habilidades manipulativas e instrumentais
sobre unha temática concreta, con asistencia especíﬁca por parte do profesor ás actividades
individuais e/ou en grupo que desenvolven os estudantes.
Presentación

Atención personalizada
Methodologies Description
Presentación

Para resolver dúbidas sobre a materia e/ou as probas e presentacións orais, a profesora atenderá ao
alumnado nas horas de traballo en grupos reducidos e no seu despacho en horario de titorías.

Traballo tutelado Para resolver dúbidas sobre a materia e/ou as probas e presentacións orais, a profesora atenderá ao
alumnado nas horas de traballo en grupos reducidos e no seu despacho en horario de titorías.
Obradoiro

Os estudantes disporán de atención personalizada, tanto nas horas de tutoría como nas horas de
traballo en grupos máis reducidos.

Avaliación
Description

Qualiﬁcation

Presentación

Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de
estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo

15

Traballo tutelado

O estudante desenvolve exercicios ou proxectos no aula baixo as
directrices e supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu
desenvolvemento con actividades autónomas do estudante.

15

Evaluated
Competencess
CG1 CE42 CT1
CG2 CE44 CT2
CG4 CE46 CT3
CG5 CE48 CT4
CG6 CE49 CT5
CG7 CE52 CT6
CG12
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT21
CE42 CT1
CE44 CT2
CE46 CT3
CE48 CT4
CE49 CT7
CT12
CT13
CT17
CT18
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Obradoiro

Actividades enfocadas á adquisición de coñecementos e habilidades
manipulativas e instrumentais sobre unha temática concreta, con
asistencia especíﬁca por parte do profesor ás actividades individuais
e/ou en grupo que desenvolven os estudantes.

20

Exame de preguntas Farase unha proba ﬁnal que constará de dous partes: unha proba de
de desenvolvemento redacción e unha proba oral duns dez minutos. Cada unha destas
probas levará o 25% da nota ﬁnal

50

CG2 CE44 CT2
CG5 CE48 CT4
CG7 CE52 CT6
CG12
CT8
CT10
CT12
CT14
CT16
CT18
CT20
CE42 CT1
CE44 CT2
CE46 CT3
CE48 CT4
CE49 CT7
CT12
CT13
CT17
CT18

Other comments on the Evaluation
Para superar esta asignatura o alumno deberá conseguir polo menos un 25% da nota total naqueles aspectos que NON
forman parte do exame ﬁnal. No que respecta a este último, o estudante deberá aprobar tanto a parte escrita como a oral.
As competencias non superadas na convocatoria de xuño poderán ser recuperadas en xullo.
Os alumnos que non poidan asistir a clase deberán porse en contacto coa profesora ao principio do curso para pactar con
ela un plan de traballo.
Data do exame: Consultar a web da facultade no menú Datas exames.
Os estudantes disporán de atención personalizada, tanto nas horas de tutoría como nas horas de traballo en grupos máis
reducidos.

Bibliografía. Fontes de información
Basic Bibliography
Collins diccionario español-inglés. inglés-español., Grijalbo, 2002
Adelson-Goldstein, J., Oxford Picture Dictionary: English-Spanish, Oxford University Press, 2009
Eastwood, J. & Mackin, R., Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2006
Murphy, R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2008
Complementary Bibliography
Oxford Spanish Dictionary: Spanish-English, English-Spanish, Oxford University Press, 2008
Co-Build English Guides, CollinsHarper, 2008
Recomendacións
Subjects that continue the syllabus
Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés/O05G110V01501

Other comments
Para poder cursar esta materia con comodidade e aproveitamento, recoméndase que o alumnado teña, ao empezar, un
nivel intermedio de competencia comunicativa en lingua inglesa.
Plan de Continxencias
Description
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Metodoloxías docentes que se manteñen:
As metodoloxías docentes serán as mesmas nos tres escenarios, dado que foron deseñadas para facilitar unha transferencia
ﬂuída desde un escenario 100% presencial a outro 100% en remoto. En calquera caso, a única diferenza atinxe ou espazo no
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que se desenvolverá a actividade. No posible escenario de ensinanza mixta ou semipresencial, as metodoloxías levaríanse a
cabo de modo semipresencial e virtual. Por outra banda, no escenario de ensinanza a distancia, as metodoloxías previstas
adaptaríanse a una modalidade de execución virtual.
Metodoloxías docentes que se modiﬁcan:
Non se modiﬁca a dinámica propia de ningunha metodoloxía docente, excepto, como se di no apartado anterior, a súa
modalidade de execución, presencial e virtual (no caso dun escenario mixto); e exclusivamente virtual (no caso dun
escenario a distancia).
Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías):
No potencial escenario de docencia semipresencial, as sesións de titorización poderán realizarse presencialmente e/ou no
despacho virtual, baixo a modalidade de concertación previa e no horario que se estableza. No caso dun escenario docente
na modalidade a distancia, a titorización realizarase unicamente polos medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcacións (se proceder) dos contidos a impartir:
Non hai modiﬁcacións nos contidos a impartir.
Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe:
A bibliografía adicional será proporcionada ao longo do desenvolvemento da materia.
Outras modiﬁcacións:
 Ferramentas para a docencia virtual. No escenario de docencia semipresencial, ademais da docencia presencial nas aulas,
a actividade docente virtual impartirase mediante Campus Integra e preverase asemade o uso da plataforma de
teledocencia Faitic como reforzo, sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do
alumnado aos contidos docentes.
 No escenario de docencia a distancia, a actividade docente realizarase exclusivamente de modo virtual.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
Non hai cambios nin nos instrumentos nin nos criterios de avaliación establecidos na guía docente ordinaria.
Probas pendentes que se manteñen:
Todas as probas propostas na guía docente para as vindeiras convocatorias mantéñense en calquera das tres modalidades
de ensinanza previstas: presencial, mixta e a distancia, para o curso 2020-21. Os criterios de avaliación, así como a súa
ponderación sobre a nota ﬁnal, mantéñense, tanto para o alumnado asistente, coma para o non asistente. Os
procedementos ou tipoloxía de probas de avaliación tampouco se modiﬁcan no seu contido, pero si no seu modo de
execución, no caso dos dous potenciais escenarios docentes extraordinarios previstos. Así, no caso de estar nunha situación
de ensinanza mixta ou semipresencial, as probas de avaliación poderán ser organizadas de modo presencial, dependendo
das instalacións e medios dispoñibles. Se non fose posible facelas presencialmente, combinaríase a modalidade presencial
coa virtual ou realizaríanse exclusivamente de forma virtual. Se a situación é de ensinanza a distancia, todas as probas de
avaliación realizaranse de modo virtual.
Probas que se modiﬁcan
Para o curso 2020-2021, non hai modiﬁcacións nas probas de avaliación, agás no referido á modalidade de avaliación:
presencial ou virtual, dependendo do escenario sanitario no que se leve a cabo a docencia.
Novas probas:
Non se prevén novas probas de avaliación.
Información adicional
Non hai.
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