PROGRAMA

Os obradoiros

Venres, 21 de febreiro

1. Análise dos libros de texto e materiais didácticos.

16:30-17:00 Recolla de material
17:00-17:30 Acto de inauguración
17:30-19:00 Outra escola é posible?. Do
libro de texto ao traballo por proxectos.
Conferencia inaugural

DESCRICIÓN XERAL DA ACTIVIDADE

Jaume Martínez Bonafé
2. Videoxogos para ensinar e aprender. Silvia López
(Imaxin Software)
3. Materiais empregados no ámbito da Audición e
Linguaxe. Claudia Pernas (Mestra de A L)

Pr. Jaume Martínez Bonafé, Universitat

4. Xoguetes na infancia. Escola Galega de Consumo

de Valencia

5. Materiais na etapa infantil. Rosa Mª Vicente

19:30-21:00 O traballo por proxectos na
escola de hoxe. Mesa redonda

Sábado, 22 de febreiro
09:30-11:00 Sesión de obradoiro

11:00-11:30 Descanso
11:30-13:30 Continuación de obradoiro
13:30-16:00 Descanso
16:00-17:30 Cambio de obradoiro

17:30-18:00 Descanso
18:00-19:30 Continuación de obradoiro
19:30-21:00 Conclusións conxuntas dos
obradoiros. Mesa redonda.
21:00-21:30 Acto de clausura

(Mestra de Ed. Infantil)
6. A imaxe das persoas maiores nos materiais
didácticos. Mª Helena Zapico (Universiade da
Coruña)
7. Criterios para a análise e selección de materiais
dixitais inclusivos. Daniela Gonçalves (ESE de Paula
Frassinetti)
8. Avaliación

de

materiais

do

ámbito

das

matemáticas en Ed. Infantil e Ed. Primaria.
Grupo Hexágono
9. A avaliação de manuais por professores e alunos da
educação

básica.

Tania

Braga,

Universidade

Federal de Curitiba (Brasil)
10. Experiencias prácticas relacionadas con el análisis y
diseño de materiales didácticos editados por las

O Seminario Obradoiro de avaliación de materiais didácticos, vai pola súa
5a edición. O seu carácter innovador e emprendedor son unha necesidade
formativa para a/o docente actual.
É unha actividade con distintos modelos de avaliación de recursos
educativos dirixido aos distintos ámbitos de ensino. Procuramos ofrecer
ferramentas de acción que o profesorado utilice no mesmo momento de
realizar esta actividade formativa, cuestionando os propios materiais e o
uso que se deriva da súa práctica reflexiva nas aulas.

OBXECTIVOS DE AVALIACIÓN
-Coñecer e usar guías de materiais educativos.
-Avaliar os materiais didácticos a través de distintos modelos de
avaliación.
-Tomar decisións construtivas respecto dos materiais educativos no propio
contexto.
-Tomar en valor os recursos educativos das principais editoriais en Galicia.

METODOLOXÍA DO SEMINARIO
Sesións teóricas: conferencia, relatorio a mesa redonda; que servirán para
situar a cuestión da avaliación no conxunto da toma de decisión en función
dos recursos dispoñibles.
Obradoiros: de modalidade rotatoria (para poder asistir a 2 deles) e cun
número limitado de participantes por obradoiro. Son sesións participativas,
onde o asistente se inicia no desenvolvemento práctico da avaliación de
materiais a partir de modelos con criterios científicos para o procedemento
de análise de materiais e recursos educativos da actividade diaria. Nestas
sesións o asistente pode achegar materiais propios.
Deseño gráfico baseado nunha obra en:
http://www.freepik.es/vector-gratis/arte-realista-y-la-cubierta-ilusion-foto_682730.htm

ONGD. Marta Esplugues e Jaume Martínez Bonafé

FICHA TÉCNICA

(Universitat de Valencia)
Destinatarios:
Familias, docentes, estudantes de ensinanzas universitarias, educadores e educadoras sociais,
profesionais do ámbito do ensino ...
N° máx. de asistentes: 80 persoas Horas: 12h.
Custe: Ata o 09/02/14: matrícula ordinaria (40e); Parados/as (30e); Socios/as (20e).
Desde o 10/02/14: matrícula ordinaria (50e); Parados/as (40e); Socios/as (30e).
Deberase acreditar no seu caso, a condición de desempregados/as ou membros de NEG.

INSCRICIÓNS: Enviarase cuberto o formulario da inscrición
(http://www.nova-escola-galega.org), xunto coa copia do ingreso
bancario (indicar nome, apelidos e DNI) ao enderezo e correo-e
sinalados a continuación:
Nova Escola Galega R/ San Clemente 18, baixo. 15705.
Santiago de Compostela. Telf./Fax: 981562577
neg@mundo-r.com
Ingresar na conta NEG en NOVAGALICIA BANCO.
Núm. de conta: 2080 – 0300 – 85 – 3040089500

