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X Congreso Internacional 
de Libros de Texto e 
Recursos Educativos

I Santiago de Compostela, do 3 ao 5 
de setembro de 2009 I 

É a primeira vez que a International Association 
for Research on Textbooks an Educational Media 
(IARTEM) celebra o evento en España. IARTEM é 
unha comunidade internacional de expertos que 
promove investigacións sobre libros de texto 
e recursos educativos, establecendo contactos 
entre todas as partes implicadas neste eido. En 
ocasións anteriores, este congreso de carácter 
bianual, realizouse en Suecia, Finlandia, Dinamar-
ca, Noruega, os Países Baixos, Estonia, Eslovaquia, 
Francia e Madagascar. Na presente edición conta 
coa colaboración do Ministerio de Educación, Po-
lítica Social e Deporte, o Concello de Santiago, a 
Universidade de Santiago de Compostela e a Aso-
ciación Galega de Editores. 

Agárdase a participación de investigadores de 
máis de 40 países, que ao longo de tres días abor-
darán algúns dos seguintes temas: linguaxe, iden-
tidade, contorno e materiais para a ensinanza; li-
bros de texto, integración cultural e diversidade 
sociocultural; produción de libros de texto desde 
distintos puntos de vista (local, nacional e inter-
nacional); selección de libros de texto e recursos 
educativos; e situación do sector en España. 

VIII Congreso Internacional 
sobre Investigación en la 
Didáctica de las Ciencias

I Barcelona, do 7 ao 11 de setembro de 2009 I

Convócase por oitava vez este congreso, que 
ten como lema “Enseñanza de las Ciencias en un 
mundo en transformación”. Vivimos nun mundo 
que cambia a un ritmo realmente vertixinoso, o 
que se re*icte na maneira de con+gurar as rela-
cións humanas, sociais e do individuo co medio. 
Iso leva consigo a reformulación constante da-
quilo que se aprende, para que se aprende, e as 
características dos contextos e axentes que posi-
bilitan a aprendizaxe. 

Dende o ámbito da Didáctica das Ciencias é nece-
sario re*exionar, debater e decidir sobre o modo 
de proporcionar ao alumnado e á poboación en 
xeral, un grao de competencia cientí+ca que os 
axude a tomar decisións de maneira consciente 
e razoada, tendo en conta as implicacións sociais 
que supoñen tales decisións.

Máis información

www.iartem.no

Máis información

http://ensciencias.uab.es/congreso2009/cast/index.html
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Congreso Mundial de Semiótica, 
“Cultura da Comunicación/
Comunicación da Cultura”

I A Coruña, do 22 ao 26 de setembro de 2009 I

O congreso conmemorará o 40 aniversario da fun-
dación da International Association for Semiotic 
Studies/Association Internationale de Sémiotique 
(IASS/AIS). Durante eses días, a cidade da Coruña 
converterase no grande foro mundial, no só da 
Semiótica, senón tamén da Comunicación e da 
Cultura. 

Agárdase a asistencia de 2.500 especialistas, un 
cento de intelectuais e semiólogos de altura in-
ternacional, así como dunha decena de +guras de 
primeirísimo nivel nesta especialidade cientí+ca. 
Dende unha perspectiva semiótica, tratarase de 
analizar e interpretar todos os fenómenos sociais 
e culturais que compoñen a actual sociedade da 
comunicación.

VIII Congreso Internacional 
AELFE (Asociación Europea de 
Lenguas para Fines Especí$cos)

I Tenerife, do 3 ao 5 de setembro de 2009 I

A comunidade universitaria europea está inmer-
sa arestora nun profundo proceso de converxen-
cia que vai afectar á estrutura, á organización e á 
orientación dos novos títulos de grao e posgrao. 
Este reto pode derivar nun amplo abano de po-
sibilidades para todas as áreas de coñecemento, 
sempre que sexamos capaces de adaptarnos ás 
mudanzas que se aveciñan.

De feito, o congreso presidido polo lema “Las LFE 
ante el reto de la converxencia europea” preten-
de analizar campos, como a Análise do discurso, a 
Didáctica e adquisición de linguas, as Tecnoloxías 
da información e a comunicación, a Terminoloxía 
e lexicoloxía e a Tradución. 

Organizan o evento profesores de LFE (Lenguas 
para Fines Especí+cos) dos departamentos de Fi-
loloxía Inglesa e Alemá e de Filoloxía Francesa e 
Románica da Universidade de La Laguna.

Máis información

www.semio2009.org/semiotica/Web-Galego/
Presentacion.asp

Máis información

http://webpages.ull.es/users/aelfe09/


