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Estamos inmersos nun dilatado contexto socioeducativo
de complexidade crecente, definido ás veces por inercias
permanentemente reproducidas e problemáticas diversas e
mesmo aparentemente irredutibles, que esixen de solucións
didácticas tan complexas coma imaxinativas, materializadas
en prácticas innovadoras, experiencias estimulantes e
materiais educativos renovadores. Un contexto que
demanda ás nosas escolas, ós nosos profesionais, e ós
nosos centros e comunidades educativas a posta en xogo
do seu máximo enxeño e creatividade, do seu máis esixente
e comprometido fluxo de enerxía, habelencia e ilusión, a
prol da mellora das condicións e calidade da educación, no
seu sentido máis amplo e ambicioso.
Froito desa fonda convicción e da asunción dun
compromiso ineludible por parte dalgúns dos
profesionais que configuran o vasto universo da
educación, no noso país teñen xurdido nos últimos
anos unha serie de experiencias didácticas valiosas, de
moi diversa índole e entidade. Trátase dun conxunto
de iniciativas –amplamente recoñecidas e premiadas
en diferentes certames– que demostran o talento e bo
facer de tantos educadores e educadoras galegos/as e
que, sen embargo, poden seguir a ser grandes
descoñecidas na praxe dos nosos centros. De aí que
consideremos preciso darlles voz a aqueles/as que se
atreven a rachar coa rutina do cotiá e a afrontar con
decisión os desafíos que depara o futuro e presente da
educación en Galicia.
Conscientes de que, hoxe en día, os educadores e
educadoras dos múltiples niveis do ensino precisamos dese
pulo necesario e inspirador que nos axude a revisar
criticamente as nosas prácticas e a reformular, de ser
preciso, o noso propio labor, nace este IV Congreso de
Materiais Didácticos, como espazo de reflexión que xorde
con vocación difusora e impulsora de espíritos críticos,
construtivos e comprometidos co cambio necesario.
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OBXECTIVOS
 Impulsar a necesaria difusión de experiencias e materiais
didácticos innovadores concibidos, promovidos e
implementados nos últimos anos dende moi diversos
colectivos de carácter educativo: grupos de investigación,
centros educativos, concellos, colexios profesionais,
movementos de renovación pedagóxica... dando a
coñecer proxectos didácticos de recoñecida valía e
calidade –premiados en diferentes certames– e
procedentes de múltiples contextos galegos.
 Reavivar o debate en torno ós calidoscópicos significados
e as vastas implicacións que trae consigo o concepto de
innovación educativa na actualidade, suscitando a súa
análise e rigorosa revisión, dende unha perspectiva crítica
e realista, afincada no fértil terreo da práctica reflexiva.
 Erixirse en espazo e oportunidade de encontro
heteroxéneo para tódolos profesionais dos diferentes
niveis do ensino e de tódalas posibles procedencias,
contextos e eidos de especialización e intervención,
tomando como punto de partida a análise dunha escolma
de experiencias educativas relevantes e significativas.
 Constituírse en fonte de reflexión e mesmo inspiración
para os profesionais da educación no noso país,
promovendo a creación autónoma de recursos
educativos e materiais didácticos propios adaptados ás
idiosincrásicas necesidades contextuais de cada contorno
comunitario específico.

DESTINATARIOS
Profesorado dos diferentes niveis do ensino (infantil,
primaria, secundaria) e parados

OUTRAS ACTIVIDADES DE NEG:

COORDINADORES:

III XORNADAS INTERXERACIONAIS RURAIS. APRENDENDO COS
NOSOS MAIORES
2,9 e 16 de xuño, Cabreiros, Concello de Xermade

María Monserrat Castro Rodríguez, Helena Zapico
Barbeito, Xesús Rodríguez Rodríguez.

I FESTA DA NARRACIÓN ORAL. SUCEDIDOS NO CAMIÑO
7 de xullo, Salón de Actos da Casa de Cultura de Arca, O Pino

COLABORA:

AS MIGRACIÓNS NAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS: OS
DESAFÍOS NA GALICIA ACTUAL
do 9 ao 13 de xullo, Auditorio de Caldas de Reis

Patricia Fernández García, Belén Blanco Vázquez, Laura
Lodeiro Enjo e Lucía González Rey, Carina Isabel Blanco
Pereira.

VII ESCOLA DE VERÁN DE NEG EN FERROLTERRA FENE 2007. A
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO ENSINO
5 ,6 , 7 e 8 de setembro, Casa de Cultura, Concello de Fene
V XORNADAS CIENCIA E TERRITORIO: “A AUGA, USOS E ABUSOS
10, 11 e 12 de setembro, Melide

3, 4 e 5 de xullo de 2007
Fac CC de Educación (Campus Sur)
Santiago de Compostela
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martes 3 de xullo
mañá
9:00
Recepción de participantes
e entrega de
documentación
10:00
Acto de apertura

tarde
16:30- 17:30
Proxecto
“Galicia Encantada”
Antonio Reigosa
Museo Provincial de Lugo

10:30-11:30
Conferencia Inaugural
A producción de materiais
didácticos dende os
Concellos. A experiencia
de Barcelona
Antonia Hernández Ibalada
Directora de Serveis
Educatius. Ajuntament de
Barcelona

17:30-18:15
Presentación das
publicacións:
Monográfico da RGE
“Competencia dixital e
ferramentas TIC”
Libro: “A elaboración e
adaptación dos materiais
curriculares”.
Libro: “A fenda dixital e as
súas implicacións
educativas”

11:30
Descanso

18:15
Descanso

12:00-13:00
Unha proposta de
materiais didácticos para
o alumnado de Educación
Especial no Concello de
Serra de Outes
CEIP de Serra de Outes
Premio Educacompostela

18:45-19:30
Proxecto Vieiros da Escola
Patricia Digón
Juan José Bueno
Nova Escola Galega
Representante de Vieiros

13:00-14:30
Materiais Didácticos para
traballar a “Ética da
Memoria”
Elena Gómez Gálkina
Dpto. de Filosofía do IES
“As Fontiñas” (Santiago)
Premio Educacompostela

19:30-21:00
Materiais Innovadores en
Educación para a saúde na
E.S.O.
Roberto Barcala Furelos
Universidade de Vigo
Premio Temas Transversais
de Educación para a Saúde
(Xunta de Galicia)

mércores 4 de xullo
mañá
9:30-10:30
Elaboración e Adaptación
dos Materiais Didácticos
para traballar a Xeometría
en primaria
María del Camino Pereiro
González
Mestra de ensino primario
10:30-11:45
O Millo na Escola
Mª Jesús Pena Rey
CEIP de Xuño (Porto do
Son).
Premio Educacompostela
11:45
Descanso
12:15-14:30
Materiais e Recursos
elaborados na Experiencia
“Ponte nas Ondas”
Xerardo Feijo
Santiago Veloso
Candidatura Premios
Unesco.

tarde
16:00-17:30
Proxecto
“Ulla Elemental”
Iván García García
Patricia A. Fernández
García
Concello de Vedra
17:30
Descanso
18:00-19:30
O Proxectoterra
Xosé Manuel Rosales
Noves
Profesor de Ensino
Secundario
19:30-21:00
Video Didáctico
“O Bulling na Escola”
SonCine®,
IES Porto do Son
Premio Educacompostela

Contacto e información:
Enderezo e correo electrónico: neg@mundo-r.com
Tel./Fax: 981 562 577
Máis información en www.nova-escola-galega.org

CRÉDITOS:
Concederase certificado acreditativo de participación no Congreso equivalente a 1
CRÉDITO de libre configuración, concedido polas tres universidades galegas
(Facultade de CC. da Educación e Escolas de Maxisterio.
Actas: editaranse posteriormente e enviarase notificación da súa publicación (non
incluídas no prezo da matrícula).
En trámite a homologación por un total de 30 horas por parte da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria.

xoves 5 de xullo
mañá
tarde
9:30-11:00
16:30- 17:30
A fotografía dixital como
Experiencia
recurso artístico- didáctico
O programa Prensa-Escola de
José María Mesías Lema
La Voz de Galicia: materiais e
Dpto. Didáctica da
recursos para utilizar as
Expresión Plástica-USC
noticias e os xornais na escola
Fernando Garrido
17:30: 18:30
Creador e Coordinador do
Cultura e interculturalidade
programa
no noso centro
IES Antón Fraguas
11:00
Premio Educacompostela
Descanso
18:30
Descanso
11:30-12:30
Conto Musical:
19:00-20:30
“O Rodaballo con Botas”
Da biblioteca do centro á
Martín Viaño García
biblioteca no centro
Premio Nacional de
Facultade CC. da Educación
bibliotecas escolares
Xosé Lois Villar
13:00-14:00
Ana Isabel Valdez
Unha semana sen libros de
IES Nº 1 Riveira
texto
Ana Pose Blanco
21:00
María Belén Rodríguez
Acto de clausura,
Montse Castro Rodríguez
conclusións e entrega de
diplomas

Inscrición:
 Ata o 25 de xuño: 30€ (12€ parados/as e membros de
NEG.)
 Do 26 de xuño ata o 1 de xullo: 36€ (18€ parados/as e
membros de NEG.)
Deberase acreditar, no seu caso, a condición de parados/as ou
membros de NEG.)
Ingresar na conta en CAIXA GALICIA:
Número de conta: 2091-0300-45-3040089500
Para formalizar a inscrición, enviarase cuberto o formulario achegado,
xunto coa copia do ingreso bancario (no que figuren nome,
apelidos e DNI), ó enderezo sinalado a continuación:
NOVA ESCOLA GALEGA
Rúa Betanzos, 1, 1º esquerda, 15.703 - Santiago de Compostela.
Prazas: 150 (seleccionaranse segundo a orde de incrición)

