Guia docente 2014 / 2015

Facultade de Ciencias da Educación
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
Materias
Curso 4
Código

Nome

Cuadrimestre

O05G110V01981

Prácticas externas: Practicum An

48

O05G110V01991

Traballo de Fin de Grao

6

2c

Cr.totais
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Prácticas externas: Practicum
Materia
Prácticas
externas:
Practicum
Código
O05G110V01981
Titulacion
Grao en
Educación Infantil
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
48
OB
4
An
Lingua
Castelán
impartición
Galego
Departamento Matemáticas
Coordinador/a Fernández Méndez, José Luis
Profesorado Fernández Méndez, José Luis
Correo-e
joslufem@uvigo.es
Web
Descrición
As competencias especíﬁcas do grao en Educación Infantil son deﬁnidas na ORDE ECI/3854/2007, de 27 de
xeral
decembro, na cal se establecen os requisitos para a veriﬁcación dos títulos universitarios oﬁciais que
habiliten para o exercicio da profesión de Mestre en Educación Infantil. Entre estes requisitos faise referencia,
no ANEXO (apartado 5), á planiﬁcación do ensino, sinalando que o plan de estudos deberá incluír, entre
outros, un módulo formativo denominado Prácticum. Na mesma Orde Ministerial indícase que:
O Prácticum desenvolverase en centros de educación infantil recoñecidos como centros de formación en
prácticas mediante convenios entre as Administracións Educativas e as Universidades. Terá carácter
presencial e estará tutelado por profesores universitarios e mestres de educación infantil acreditados como
titores de prácticas. O Prácticum realizarase nos dous ciclos do ensino de educación infantil.
Para poder matricularse no Prácticum será requisito imprescindible ter superado o 70% dos créditos de
formación básica e obrigatoria correspondente aos tres primeiros cursos.
Competencias de titulación
Código
A1
Coñecer os obxectivos, contidos curriculares e criterios de avaliación da Educación Infantil
A2
Capacitar os docentes para que aprendan a promover e facilitar as aprendizaxes na primeira infancia, desde unha
perspectiva globalizadora e integradora das diferentes dimensións cognitiva, emocional, psicomotora e volitiva
A3
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
A4
Proporcionar ás alumnas e aos alumnos recursos para 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
A5
Promover estratexias adecuadas para que na súa futura práctica docente as alumnas e alumnos poidan 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
A6
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
A7
Coñecer as implicacións educativas das tecnoloxías da información e a comunicación e, en particular, da televisión na
primeira infancia
A9
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
A10 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
A11 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
A12 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
B1
Capacidade de análise e síntese
B2
Capacidade de organización e planiﬁcación
B3
Comunicación oral e escrita
B7
Resolución de problemas
B8
Toma de decisións
B9
Traballo en equipo
B11 Habilidades nas relacións interpersoais
B13 Razoamento crítico
B14 Compromiso ético
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B16
B17
B18
B20
B21

Adaptación a novas situacións
Creatividade
Liderado
Iniciativa e espírito emprendedor
Motivación pola calidade

Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
1. Adquirir un coñecemento práctico da aula e da xestión da mesma.
2. Coñecer e aplicar os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar as destrezas e
habilidades sociais necesarias para fomentar un clima de aula que facilite a aprendizaxe e a
convivencia.
3. Controlar e facer o seguimento do proceso educativo e en particular o de ensino-aprendizaxe
mediante o dominio das técnicas e estratexias necesarias.

4. Relacionar teoría e práctica coa realidade da aula e do centro.

5. Participar na actividade docente e aprender a saber facer, actuando e reﬂexionando desde a
práctica.

A3
A9
A4

A1
A2
A12
A2
A5
A9
A11
A5
A11

6. Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación que se poidan establecer A11
nun centro.
A12

7. Regular os procesos de interacción e comunicación en grupos de estudantes de 0-3 e de 3-6
anos.

A2
A4
A6
A10
8. Coñecer formas de colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno A7
social.
A10
A11
A12

Competencias
B2
B7
B3
B11
B1
B2
B13
B21
B7
B8
B16
B17
B1
B2
B7
B13
B14
B16
B17
B21
B1
B2
B7
B8
B9
B13
B14
B17
B20
B21
B3
B11
B18
B7
B8
B9
B11
B17
B18
B21

Contidos
Tema
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1. Observación e análise: o contexto, o centro, o
aula.
2. A lexislación educativa.
3. Identiﬁcación de retos e deseño de respostas
educativas.
4. Coñecemento do alumno.
5. Análise da acción docente: estratexias
docentes, motivación
6. A redacción e avaliación dos documentos
obrigatorios de centro.
7. Deseño e desenvolvemento de unidades
didácticas e adaptacións curriculares.
8. As didácticas especíﬁcas.
9. Os recursos didácticos e a innovación da
práctica docente.
10. O perﬁl docente.

1. Observación e análise: o contexto, o centro, o aula.
2. A lexislación educativa.
3. Identiﬁcación de retos e deseño de respostas educativas.
4. Coñecemento do alumno.
5. Análise da acción docente: estratexias docentes, motivación
6. A redacción e avaliación dos documentos obrigatorios de centro.
7. Deseño e desenvolvemento de unidades didácticas e adaptacións
curriculares.
8. As didácticas especíﬁcas.
9. Os recursos didácticos e a innovación da práctica docente.
10. O perﬁl docente.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
4
6
10
Prácticum
400
700
1100
Titoría en grupo
10
20
30
Informes/memorias de prácticas
60
60
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutoriasActividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Prácticum
O estudante desenvolve as actividades nun contexto relacionado co exercicio dunha profesión
Titoría en grupo
Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe
Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Titoría en grupo

Cada estudante disporá dun tutor académico que desenvolverá as seguintes funcións: (a) Manter
unha reunión orientadora inicial con todos os seus estudantes de prácticas antes do comezo das
mesmas. Nela achegaáse información sobre a realización das as prácticas, as diferentes áreas de
competencias que deben adquirir, os documentos que deben elaborar, así como sobre os
procedementos e criterios de avaliación. (b) Tutelar o traballo dos estudantes durante todo o
período de prácticas e organizar con eles reunións periódicas, cuxa convocatoria se anunciará
previamente ao comezo da titorización e se exporá publicamente seguindo as orientacións da
Comisión de Prácticum. (c) Manter contactos regulares cos centros educativos. No caso de que
xurdise algunha incidencia importante, deberán comunicarlla ao coordinador/a de Prácticum
correspondente para resolvela canto antes. (d) Avaliar a actuación dos estudantes, seguindo a guía
docente, durante o seu período de prácticas nos apartados que lle corresponda, comunicarlle a
cualiﬁcación ao coordinador de prácticas nos prazos establecidos e cumprimentar o protocolo
correspondente.

Probas

Descrición

Informes/memorias
de prácticas

Cada estudante disporá dun tutor académico que desenvolverá as seguintes funcións: (a) Manter
unha reunión orientadora inicial con todos os seus estudantes de prácticas antes do comezo das
mesmas. Nela achegaáse información sobre a realización das as prácticas, as diferentes áreas de
competencias que deben adquirir, os documentos que deben elaborar, así como sobre os
procedementos e criterios de avaliación. (b) Tutelar o traballo dos estudantes durante todo o
período de prácticas e organizar con eles reunións periódicas, cuxa convocatoria se anunciará
previamente ao comezo da titorización e se exporá publicamente seguindo as orientacións da
Comisión de Prácticum. (c) Manter contactos regulares cos centros educativos. No caso de que
xurdise algunha incidencia importante, deberán comunicarlla ao coordinador/a de Prácticum
correspondente para resolvela canto antes. (d) Avaliar a actuación dos estudantes, seguindo a guía
docente, durante o seu período de prácticas nos apartados que lle corresponda, comunicarlle a
cualiﬁcación ao coordinador de prácticas nos prazos establecidos e cumprimentar o protocolo
correspondente.

Avaliación
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Descrición
Cualiﬁcación
O estudante desenvolve as actividades nun contexto relacionado co exercicio dunha
50
profesión. Dita actividad será avaliada polo tutor/a da aula dacordo o protocolo
correspondente. Para facilitar o proceso de avaliación, antes do inicio das prácticas, o
coordinador/a do Prácticum remitiralle ao centro escolar a folla de avaliación na que se
reﬂictan as diferentes competencias obxecto de mesma.
Informes/memorias de 1. A Memoria das prácticas desenvolverase consonte o establecido no art. 14 do Real
50
prácticas
decreto 1707/2011, de 18 de Novembro.
2. A través da guía docente, así como por outro tipo de orientacións, a Comisión de
Prácticas establecerá anualmente as recomendacións precisas para unha correcta
elaboración da Memoria.
Prácticum

Outros comentarios sobre a Avaliación
A titora ou titor académico da universidade avaliará as prácticas desenvolvidas polos estudantes de conformidade cos
seguintes criterios e fontes de información:
Informe da titora ou titor do centro escolar
50%

Datos achegados pola titora ou titor académico
50%
Asistencia e avaliación
Informe da titora ou titor do centro, segundo o protocolo das reunións e outras
correspondente
actividades
Memoria de Prácticas
programadas
2. Para superar a materia do Prácticum o estudante deberá acadar o aprobado en cada un dos criterios de avaliación
establecidos nos informes, tanto do titor/a do centro escolar como do titor/a académico.
3. A titora ou titor do centro escolar, como indica o art. 13 do Real Decreto 1707/2011, de 18 de Novembro, polo que se
regulan as prácticas académicas externas dos estudantes universitarios, realizará e remitirá ao titor/a académico da
Universidade a avaliación ﬁnal.
4. Para facilitar o proceso de avaliación, antes do inicio das prácticas, o coordinador/a do Prácticum remitiralle ao centro
escolar a folla de avaliación na que se reﬂictan as diferentes competencias obxecto de mesma.

Bibliografía. Fontes de información
BIBLIOGRAFIA:
CID SABUCEDO, A. (1995): Propuesta de un plan general de practicum para el título de maestro de la Universidad de Vigo.
Ourense: Copytema
ESTEVE, J. M. (1997): La formación inicial de los profesores de secundaria. Barcelona: Ariel.
MARCELO, C. (1991): Aprender a enseñar. Un estudio sobre el proceso de socialización de los profesores principiantes.
Madrid: CIDE
SANTIBÁÑEZ, R. e MONTERO, D. (coords) (1998): Practicum de educación. Bilbao: Universidad de Deusto.
VILLAR, L. M. (1993): El profesor como práctico reﬂexivo en una cultura de colaboración. Granada: FORCE.
ZABALZA, M. e outros (coords) 1993): Desarrollo de competencias personales y profesionales en el practicum. Edición en CD.

Recomendacións
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DATOS IDENTIFICATIVOS
Traballo de Fin de Grao
Materia
Traballo de Fin de
Grao
Código
O05G110V01991
Titulacion
Grao en
Educación Infantil
Descriptores Creditos ECTS
Carácter
Curso
Cuadrimestre
6
OB
4
2c
Lingua
impartición
Departamento Didácticas especiais
Coordinador/a Martínez Vidal, Aurora
Profesorado
Martínez Vidal, Aurora
Correo-e
aurora@uvigo.es
Web
Descrición
O Traballo Fin de Grado (en adiante TFG) estará orientado a que o alumnado amose a capacidade de
xeral
integración dos diversos contidos formativos e competencias asociadas ao título de Graduado en Educación
Infantil.
Para poder matricularse no TFG será requisito imprescindible ter matriculadas todas as materias requiridas
para ﬁnalizar o plan de estudios.
Competencias
Código
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B13
B14
B16
B17
B20
B21

de titulación
Capacidade de análise e síntese
Capacidade de organización e planiﬁcación
Comunicación oral e escrita
Coñecemento de informática
Capacidade de xestión da información
Resolución de problemas
Toma de decisións
Razoamento crítico
Compromiso ético
Adaptación a novas situacións
Creatividade
Iniciativa e espírito emprendedor
Motivación pola calidade

Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
1. Coñecementos sobre os modos de elaboración e presentación dun traballo técnico-cientíﬁco.

Competencias

B1
B2
B3
B5
B6
B8
B13
B17
B21
2. Afrontar a resolución de problemas reais derivados do ámbito educativo, analizando e valorando B1
diferentes modos de inserción do Traballo Fin de Grao no ámbito profesional. Capacidade para
B7
contextualizar o traballo realizado en relación aos problemas reais do contexto educativo.
B8
B13
B14
B16
B17
B20
B21
3. Coñecemento dos modos de escritura relacionados coa realización e presentación de proxectos B1
técnicos-profesionais
B3
B5
B6
B17
B21
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4. Capacidade para adecuar os recursos e procesos ás necesidades dos proxectos.

B1
B2
B7
B8
B14
B16
B17
B21
5. Capacidade para a procura, análise e incorporación da información necesaria para a elaboración B1
dun proxecto técnico-profesional.
B2
B5
B6
B21
6. Capacidade para establecer análises autocríticas dos proxectos técnico-profesionais.
B1
Capacidade para participar da análise e valoración doutros traballos.
B13
B14
B21
7. Habilidade para achegar solucións persoais á actividade técnico-profesional.
B1
B7
B8
B13
B14
B17
B21
8. Habilidade para manter e renovar o interese e as motivacións do proxecto.
B14
B20
B21
Contidos
Tema
O Proxecto Fin de Grao poderá derivar das
actividades desenvolvidas no Prácticum.
En todo caso, o alumnado deberá demostrar a
súa capacidade para a elaboración dun informe
ou proxecto de intervención, e a súa exposición e
defensa en público.
O contido do traballo poderá adoptar diferentes
perspectivas: informe dunha investigación
educativa, deseño dun proxecto de intervención
educativa ou sistematización dunha experiencia
de intervención profesional como mestre en
educación primaria.
Os traballos de Fin de Grao poderase realizar ao
redor de aspectos, ámbitos e colectivos obxecto
de intervención no ámbito educativo, así como,
calquera outra liña temática que se puidese
acordar no seu momento.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Actividades introdutorias
2
2
4
Traballos tutelados
10
115
125
Presentacións/exposicións
2
20
22
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia.
Traballos tutelados
O estudante, de maneira individual ou en
grupo, elabora un documento sobre a temática da materia.
Presentacións/exposición O alumno/a exporá, no tempo máximo indicado, un resumo do TFG e
s
dos principais resultados e conclusións acadados. Posteriormente, os membros
do Tribunal avaliador poderán realizar as observacións e consideracións oportunas.
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Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Traballos tutelados

O alumnado disporá dun tutor para a realización do TFG. A titorización consistirá en supervisar
e orientar ó/á estudante na temática, metodoloxía, elaboración, presentación e calquera outro
aspecto académico relativo ao traballo de ﬁn de grao, así como facilitar a súa xestión,
dinamizar e facilitar todo o proceso ata a presentación e defensa do Traballo de Fin de Grao.

Presentacións/exposicións O alumnado disporá dun tutor para a realización do TFG. A titorización consistirá en supervisar
e orientar ó/á estudante na temática, metodoloxía, elaboración, presentación e calquera outro
aspecto académico relativo ao traballo de ﬁn de grao, así como facilitar a súa xestión,
dinamizar e facilitar todo o proceso ata a presentación e defensa do Traballo de Fin de Grao.
Avaliación
Descrición
Cualiﬁcación
A efectos de avaliación, o/a titor/a académico/a emitirá un informe no que valorará
30
(de 0 a 3 puntos) o labor realizada pola/o alumna/o durante o período de elaboración
do TFG.
Presentacións/exposiciónsO alumno/a exporá ante un tribunal avaliador un resumo do TFG e dos principais
70
resultados e conclusións acadados. Posteriormente, os membros
do Tribunal avaliador poderán realizar as observacións e consideracións oportunas.
Celebrado o acto de presentación pública do TFG, o Tribunal avaliador deliberará
sobre a cualiﬁcación tomando en consideración o informe emitido polo titor
académico, a calidade do contido do TFG, así como a propia exposición, en particular,
a claridade expositiva e a capacidade de debate e
defensa argumental do/a alumno/a.
O Tribunal emitirá una puntuación de 0 a 7 puntos.
Traballos tutelados

Outros comentarios sobre a Avaliación
A cualiﬁcación será a suma ponderada da cualiﬁcación do Tribunal (de 0
a 7 puntos) mais a valoración do titor (de 0 a 3 puntos).
A valoración do Tribunal será a media aritmética das notas atribuídas por cada un dos seus
membros.
O TFG debe ser un traballo persoal no que se constrúa un discurso propio. Cando se utilicen ideas ou palabras de outra
autoría acreditarase explicitamente a súa procedencia.

Bibliografía. Fontes de información

Recomendacións

Outros comentarios
A atención ao alumnado realizaráse a través de diversas vías: a través da plataforma Tema, por correo electrónico,
telefonicamente, e as horas de titoría que ten o profesorado no seu gabinete.
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