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I Premios EDIGa 2008
XXII Encontro Galego-Portugués de

Educadores/as pola Paz

Celebrarase no Teatro e Auditorio Caixanova de Vigo, os

días 18, 19 e 20 de abril do 2008.

O evento está organizado pola Asociación Galego-

Portuguesa de Educación para a Paz (AGAPPAZ),

Educadores/as pola Paz-Nova Escola Galega, o

Departamento de Pedagoxía e Didáctica da Universidade

da Coruña e o Movimento dos Educadores pela Paz de

Portugal (MEP).

Vigo é, por primeira vez, a sede destes encontros. Trátase

dunha edición moi especial, porque no transcurso da

actividade celebrarase o 25.º aniversario de Educadores

pola Paz, o grupo máis veterano da península Ibérica. 

Durante tres días haberá momentos para festexar e para

recapitular as numerosas actividades desenvoltas neste

cuarto de século, que se poden consultar na web

www.educadorespolapaz.org e, por suposto, para falar da

situación presente e do futuro. 

A celebración dos 25 anos ofrecerá un acto-espectáculo

nun teatro con gran capacidade no que intervirán músicos

e poetas consagrados nas súas respectivas artes, así como

a participación dalgúns dos ensaístas que colaboran con

Educadores pola Paz.

Máis información:

Inscricións e información: 

Información: organizacion@educadorespolapaz.org 

EDUCADORES POLA PAZ 

Apdo. 577 

36200 VIGO (España)

A Organización Nacional de Cegos Espa-

ñois convoca a V Edición do Premio Inter-

nacional ONCE de Investigación y

Desarrollo en Nuevas Tecnologías para

Ciegos y Deficientes Visuales.

Con este premio a ONCE pretende esti-

mular a promoción de investigacións

científico-técnicas conducentes ao desen-

volvemento de innovacións tecnolóxicas,

que permitan corrixir ou superar as limita-

ción que teñen as persoas afectadas por

cegueira ou deficiencia visual, prestando

unha especial atención á utilidade prác-

tica e á repercusión que as ditas innova-

cións tecnolóxicas poidan ter para este

colectivo. Os devanditos premios convó-

canse con periodicidade bienal, e destí-

nanse ao fomento de avances tecnolóxi-

cos que contribúan de maneira

substancial a facilitar a integración e a

normalización destas persoas. 

Máis información:

www.once.es/otros/premios/imasd/index.cfm

V Edición do Premio Internacional ONCE de I+D en Nuevas Tecnologías para Ciegos

Convócanse os premios EDIGa (Encerado dixital interac-

tivo Galicia) co obxectivo de incentivar o uso dos novos so-

portes dixitais interactivos, difundir experiencias

educativas e crear unha comunidade de aprendizaxe

tendo como referente as TIC.

O concurso comprende dúas categorías:

• Categoría A: Elaboración de materiais didácticos. 

• Categoría B: Boas prácticas SMARTBoard / Experien-

cias innovadoras. 

O premios consisten en:

• 1.º Premio SMART: un kit de 5 unidades SENTEO:

Unha viaxe a BETT 2009. 

• 2.º Premio SMART: unha “tableta” dixitalizadora AIRLI-

NER. 

• Do 3.º ao 5.º finalista SMART: unha cámara de fotos

dixital. 

• 1.º Premio P3D: unha licenza anual dos programas

P3D. 

Os centros que desexen participar deberán formalizar a

súa solicitude na bitácora de EDIGa: ediga.net/blog/pre-

mios-ediga e presentar as súas propostas de recursos e/ou

experiencias antes do 30 de abril do 2008 coa folla de

participación debidamente cuberta.

Para a entrega de premios convocaranse todos os candi-

datos, que expoñerán os seus materiais/experiencias o día

9 de maio do 2008 no Museo Pedagóxico Galego en San-

tiago de Compostela. Neste lugar e data fará público o re-

sultado o Comité Asesor.

Máis información:

http://ediga.net/blog/premios-ediga/

ción psicopedagóxica.
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Cuarta convocatoria do Premio Iberoamericano SM
de Literatura Infantil y Juvenil

O premio, dotado con 30.000 dólares,

convócao anualmente a Fundación SM,

xunto coas organizacións máis destacadas

no ámbito cultural e educativo de Iberoa-

mérica: o Centro Rexional para o Fomento

do Libro en América Latina e o Caribe

(CERLALC), o International Board on

Books for Youg People (IBBY), a Organiza-

ción de Estados Iberoamericanos para a

Educación, a Ciencia e a Cultura (OEI), a

Oficina Rexional de Educación para Amé-

rica Latina e o Caribe da Organización das

Nacións Unidas para a Educación, a Cien-

cia e a Cultura (UNESCO/OREALC), e

conta, así mesmo, co apoio da Feira Inter-

nacional do Libro (FIL) de Guadalaxara,

México.

Con este premio, que comezou a súa an-

daina no 2005, SM busca recoñecer a

obra daqueles autores que desenvolven a

súa carreira literaria no ámbito do libro in-

fantil e xuvenil, e contribuír á promoción da

literatura para nenos e mozos en toda Ibe-

roamérica. Na súa primeira edición o galar-

dón recaeu no español Juan Farias, na

segunda na colombiana Gloria Cecilia Díaz,

e na terceira na española Montserrat del

Amo.

A recepción de candidaturas estará aberta

ata o día 30 de xuño. As persoas que quei-

ran participar deben adaptarse aos requisi-

tos recollidos nas bases da convocatoria. O

fallo darase a coñecer no mes de outubro e

entregarase no marco da Feira Internacio-

nal do Libro de Guadalaxara (México).

Máis información:

premioiberoamericano@fundacion-sm.com

www.fundacion-sm.com
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Participa

P
ar

ti
ci

pa
Mellora a revista
Dinos o que pensas sobre as
seccións de Eduga, os seus
contidos, o que botas en
falta, o que che gustaría ler,
fainos recomendacións...

E lembra que para que as túas suxestións entren a
formar parte de CARTAS Á DIRECTORA, deben estar
asinadas e non superar as 20 liñas.

Envíanos a túa mensaxe a

revista.galega.ensino@edu.xunta.es

VIII Congreso TAEE 
(Tecnoloxías Aplicadas á 
Ensinanza da Electrónica)

Celebrarase do 2 ao 4 de xullo do

2008 no campus Río Ebro de Zara-

goza.

Nesta ocasión organiza o congreso o

Departamento de Enxeñería Electrónica

e Comunicacións da Universidade de

Zaragoza. Na súa organización colabo-

rará a rede de universidades españolas

e latinoamericanas que forman parte

do Comité TAEE. 

O Comité Organizador anima a partici-

par activamente neste congreso a co-

munidade científica universitaria e as

empresas do sector que estean intere-

sadas na formación dos futuros profe-

sionais. A cita esperta grandes

expectativas ao coincidir cun momento

de transformación do Ensino Superior.

Máis información:

http://taee2008.unizar.es

IV Encontro Nacional de Orientadores

Celebrarase na Universidade de Burgos os

días 25, 26 e 27 de abril. 

O encontro promóveo a Confederación de

Organizaciones de Psicopedagogía y Orien-

tación de España, COPOE, e está organi-

zado pola Asociación Castellano-Leonesa

de Psicología y Pedagogía. Con el dáse un

paso máis cara ao proceso de consolida-

ción e fortalecemento do colectivo de

orientadores profesionais, constituído como

movemento asociativo no I Encontro cele-

brado en Toledo, e reafirmado nos Encon-

tros Nacionais de Mérida e de Zaragoza.

Nesta ocasión, co lema “A orientación

como recurso educativo e social”, centra

os seus obxectivos no debate acerca dos

cambios que introduce a nova Lei de edu-

cación, a análise dos logros alcanzados e

os novos retos e problemas aos que se en-

frontan; así como na reivindicación dunha

maior presenza da orientación profesional

en certos eidos, o impulso das novas tec-

noloxías como ferramenta de orientación,

de información e comunicación, e o inter-

cambio de experiencias innovadoras.

O evento reunirá medio milleiro de profe-

sionais do ámbito da Psicoloxía e a Peda-

goxía e conta con especialistas cunha

recoñecida experiencia.

Máis información:

http://www.ivencuentroorientadores.com

Correo electrónico: 4encuentro@ivencuen-

troorientadores.com

Teléfono: 947 259559 (Secretaría técnica)

646 102 585 (José Luis Casillas, presi-

dente do Encontro)


