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Recordatorio  

Continúa aberto o prazo de 

Premios de innovación 

educativa en valores 

democráticos. Convócanse 

26 premios, nas  

modalidades webquest, 

miniquest e buscas do 

tesouro e mais libro web 

colaborativo. Acceso  

BOLETÍN INFORMATIVO 

No web de bibliotecas escola-

res poderás atopar un blog de 

comentarios de literatura in-

fantil. 

Acceso 

 

 

 

 

 

 

Blog de libros de literatura infantil 

Neste documento poderás 
atopar unha pequena guía de 
recursos para realizar unha 
banda deseñada, os obxecti-
vos, as competencias básicas 
para traballar na aula e liga-
zóns de referencia. Así mes-

mo as ferramentas para a crea-
ción da banda deseñada e as 
posibilidades de publicación.  

Acceso ao documento 

 

 

 

 

 

Recursos para banda deseñada 

Publicada a proposta de reso-

lución das subvencións, en 

réxime de concorrencia non 

competitiva, a centros educati-

vos privados concertados da 

Comunidade Autónoma de 

Galicia para a implantación de 

accións que potencien o ensi-

no en lingua galega no segun-

do ciclo de educación infantil. 

Acceso á resolución 

 

 

 

Potenciación do galego en educación infantil en centros concertados 

Dende a Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar publí-
case esta guía para reforzar as 
accións que en materia de 
discapacidade temos a obriga 
de desenvolver para acadar 

unha sociedade máis xusta e 
inclusiva para todo o mundo. 

Acceso á guía 

 

 

Guía de vantaxes e medidas de apoio para persoas con discapacidade 

http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/documentacion/banda_desenada.pdf
http://redelectura.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=68534b7e-c0a8fd03-006e7a5b-5646fff2&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=6a392f97-0ab4f107-4f856e94-5a6081d7
http://www.benestargaliza.org/Gu�a%20vantaxes%20discapacidade.pdf
http://www.edu.xunta.es/valora/files/DOG.pdf
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Fotografías dispoñibles nas galerías 

fotográficas do Portal de Contidos, de 

libre disposición para uso educativo. 

A Secretaría Xeral de Política 

Lingüística e as editoriais gale-

gas A Nosa Terra, Baía, Gala-

xia, Kalandraka, Oqo, Rodei-

ra, Sotelo Blanco e Xerais 

levarán a cabo, dende este 

mes e ata finais de ano, un 

programa de animación lin- 

güística destinado a alumnado 

de catro a dezaoito anos. A 

iniciativa inclúe libros, conta-

contos, música, xogos, pintura 

e teatro.  

Máis información  

Campaña de política lingüística animación á lectura 

Organizada pola Universidade 

de Santiago e polo Consorcio 

de Santiago, o sábado 27 de 

setembro ás 18:30 horas terá 

lugar no Palacio de Congresos 

e Exposicións de Galicia en 

Santiago de Compostela a 

conferencia de Stephen Haw-

king “Saíndo dun burato ne-

gro”. A entrada será libre, ata 

completar o aforo (apertura 

de portas ás 16:30). 

Conferencia de Stephen Hawking en Santiago de Compostela 

O día 1 de outubro comeza 
nas cidades de Ferrol, Ponte-
vedra e Ourense o III Semina-
rio de Dinamización Lingüísti-
ca no Ensino. O prazo da 
inscrición, que deberá realizar-
se a través de https://
www.edu.xunta.es/fprof, re-

mata o 25 de setembro. Aínda 
que aberto a todo o profeso-
rado de educación primaria e 
secundaria, o criterio de selec-
ción preferente é a pertenza 
ao equipos de normalización e 
dinamización lingüística.  
Nas cidades de Lugo, A Coru-

ña, Santiago e Vigo o semina-
rio adíase ata a última semana 
de novembro.  

Máis información  

Seminarios de dinamización lingüística no ensino 

Down Galicia pon a disposi-
ción da comunidade educativa 
unha serie de recursos. “Un 
mundo para todos” é unha 
webquest de sensibilización 
para o alumnado de educación 
secundaria con respecto ás 
persoas con síndrome de 

Down. “Unha vida por dian-
te” é unha proposta didáctica. 
Tamén contén estratexias para 
favorecer a inclusión deste 
alumnado.  

Acceso  

Webquest un mundo para todos  

 No DOG nº 180 do mérco-
res 17 de setembro sae publi-
cado o Decreto 204/2009, do 
28 de agosto, sobre asunción 
da ampliación de funcións e 
servizos traspasados á Comu-
nidade Autónoma de Galicia 

mediante o Real decreto 
1319/2008, do 24 de xullo, en 
materia de educación: homo-
logación e validación de títu-
los e estudos estranxeiros en 
ensinanzas non universitarias, 
e a súa asignación á Conselle-

ría de Educación e Ordena-
ción Universitaria.  

Homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros 

http://www.xunta.es/linguagalega/convocatorias_de_formacion
http://www.xunta.es/linguagalega/noticias/706
http://www.downgalicia.org/webquest/
http://www.xunta.es/dog/Dog2008.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/13441af97ed36818c12574c6004492ca/$FILE/18000D001P006.PDF
https://www.edu.xunta.es/fprof


Publicacións 

xeneralizados do desenvolve-

mento 

Alumnado con discapacidade 

motora 

Alumnado con problemas de 

conduta 

Alumnado con discapacidade 

intelectual 

Alumnado con sobredotación 

intelectual 

Proxectos de innovación edu-

cativa 2008-09 

Premios de innovación educa-

tiva 2008 

Plans e actuacións en innova-

ción educativa 

Medrando sáns. Hábitos sau-

dables na Educación Infantil. 

¿E por qué?. Prevención acci-

dentes infantís 

LOE 

Lexislación de Educación 

Primaria 

Lexislación de Educación 

Secundaria 

O proceso de adaptación. E         

ti … vas á escola? 

Plan de Convivencia 

Saudiña 

Alumnado con trastornos 

Ligazón á páxina de lexislación educativa: acceso 

Webs temáticos 

Contidos Educativos 

http://www.edu.xunta.es/contidos 

Plan Galego de Convivencia 

http://www.edu.xunta.es/convivencia 

 

Plan Valora 

http://www.edu.xunta.es/valora 

 

Rede TIC de Centros 

http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic 

 

Linguas estranxeiras 

http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras 

 

Bibliotecas escolares   

http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blogbib 
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Mupega 

http://www.edu.xunta.es/mupega 

 

http://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6feef521-c0a8fd03-006e7a5b-20451b33&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=715e03c7-45321682-00e1ff2f-0c0bc0e8
http://www.edu.xunta.es/contidos/
http://www.edu.xunta.es/convivencia/
http://www.edu.xunta.es/valora/
http://www.edu.xunta.es/mupega/pub/principal/amosaPaxina.do?idioma=GA&id=1
http://www.edu.xunta.es/linguasestranxeiras/
http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_tic/
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/Conselleria/loe.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/lexislacion/Lexislacion_secundaria_web.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/libros/Primaria.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/proceso/Edu41.htm
http://www.edu.xunta.es/convivencia/plan.html
https://www.edu.xunta.es/portal/contenido?comando=ContenidoDinamicoComando&accion=verRecurso&lID=gl&trID=6db2e82c-c0a8fd03-006e7a5b-4f59c548&pwID=e4763dcf-0a0a2825-006c0962-b0b5ef8f&rID=fa996979-4532174a-0121d481-ba8f2ac6
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/trastornos.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/trastornos.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/motora.pdf
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/conducta.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=6f78dc5f-c0a8fd03-006e7a5b-393b5b95&recursoID=828b5dcf-4532174a-017e8767-28469d54&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/sobredotacion.pdf
http://www.edu.xunta.es/portal/mostrarfile?tipoRecursoCampoID=a7eadec0-453431ca-00187984-7de0d88a&recursoID=857d658b-0ab4f107-502e12e5-a2265261&lleng=gl
http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/actualidade.htm
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/plans.pps
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXC/MedrandoSans.pdf
http://centros.edu.xunta.es/contidos/inf/e_por_que/

