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VI Congreso Internacional 
de Docencia Universitaria
e Innovación

I Barcelona, 30 de xuño, 1 e 2 de xullo de 2010 I 

Trátase dunha iniciativa de carácter bianual que 

se celebra dende o ano 2000 e reúne un elevado 

número de profesores e profesoras. A súa $nali-

dade é facer da universidade unha institución 

que responda aos retos da nova sociedade global 

e ás esixencias da construción do coñecemento. 

Coa mira posta na cohesión social e na redución 

das desigualdades, quere contribuír a que preva-

lezan os valores académicos por riba de calquera 

outra consideración.

Os organizadores do evento consideran que os 

desafíos da universidade obrigan a pensar a ac-

ción docente e a innovación universitaria dende 

unha perspectiva comparada que teña presente 

o ámbito rexional, nacional, estatal, europeo e in-

ternacional. Esta é unha condición necesaria para 

a orientación da actividade diaria do profesorado 

e para o futuro da máis alta institución educativa.

O congreso vai destinado aos profesionais do 

eido universitario (ensinantes e persoal técnico 

e de xestión) que estean implicados na mellora 

da calidade formativa e na súa innovación. Todos 

poderán participar en calidade de asistentes ou 

ben presentando algunha experiencia docente 

innovadora. 

XII Congreso Nacional 
de Educación Comparada 

I Valencia, 5, 6 e 7 de maio de 2010 I

No contexto dos países desenvolvidos, as 

desigualdades constitúen un problema que re-

cibe cada vez máis atención (OCDE 2007) e de-

manda actuacións especí$cas no eido político 

(Parlamento Europeo 18.09.2007). Arredor deste 

tema promovéronse actuacións especi$cas, entre 

outras, a Declaración de 2010 como Ano Europeo 

de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social. 

Tamén nos últimos anos a actividade do GEIESE 

(Grupo Europeo de Investigación sobre a Equi-

dade dos Sistemas Educativos) tivo esta cuestión 

como pano de fondo e tomouna como base dos 

contidos da 52.ª Reunión Anual da Comparative 

and International Education Society en marzo 

de 2008 arredor da “Gaining Educational Equity 

Around the World”. 

O congreso está organizado polo Departamen-

to de Educación Comparada e Historia da Edu-

cación da Facultade de Filosofía e Ciencias da 

Educación da Universidade de Valencia. Co lema 

“Desigualdades e educación. Unha perspectiva 

internacional”, pretende crear un espazo para po-

der compartir coñecementos e re*exionar sobre 

múltiples aspectos dende os que é posible abor-

dar o problema, tanto por parte dos países máis 

avanzados como dos que se atopan en vías de 

desenvolvemento.

Máis información

http://cidui.upc.edu/cast/index.html

Máis información

www.sc.ehu.es/sfwseec/con2010
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11.ª Bienal Internacional, Sympo-
sium e Festival do Centro para as 
Artes e a Música Interculturais CIMA 
2010 e V Encontro de Primavera

I Melilla, 7, 8, 9, 10 e 11 abril de 2010 I

O acontecemento vense celebrando cada dous 

anos. Nesta edición, o CIMA 2010 propón aproxi-

mar os traballos que acheguen sobre a intercul-

turalidade, tanto educadores como músicos e ar-

tistas. Con esta idea ofreceranse sesións escolares 

sobre didáctica e pedagoxía, concertos en directo, 

representacións e exposicións de creadores plás-

ticos.

A 11.ª Bienal Internacional, o Symposium e o fes-

tival realízanse en colaboración co V Encontro de 

Primavera. Coa converxencia de todos estes even-

tos, trátase de reforzar a dimensión internacional 

dos programas do CIMA, favorecer o intercambio 

e o diálogo entre profesores de Arte, ofrecer ao 

alumnado a oportunidade de participar no estu-

do da interculturalidade e estimular a coopera-

ción interinstitucional.

Os principais obxectivos dos encontros son: pro-

mover información sobre actividades interculturais 

de educadores e artistas, crear un foro para a dis-

cusión que os achegue ás persoas interesadas no 

tema, facilitar a interconexión dos novos idiomas 

interculturais, e recompilar coleccións de materiais 

para os centros educativos e para o futuro Centro 

de Recursos Musicais e Artísticos Interculturais.

II Congreso Iberoamericano 
sobre el síndrome de Down 
Granada 2010

I Granada, España, 30 de abril e 1 e 2 de maio   

   de 2010 I

A súa $nalidade é elaborar e difundir toda unha 

$losofía de vida e ofrecerlles ás persoas con sín-

drome de Down e ás súas familias unha maneira 

de entender, afrontar e aproveitar a súa vida. Trá-

tase de propoñer un esquema vital axeitado ás 

súas necesidades e capacidades, no que as arelas 

posibles e as esperanzas realizables se apoien na 

responsabilidade e na autoesixencia. Téntase co-

ñecer, previr e preparar o seu futuro, a súa vellez e 

as situacións de dependencia que os conducirán a 

unha natural deterioración psíquica e física.

O traballo do congreso centrarase na educación 

das persoas afectadas por esta síndrome, entendi-

da como unha auténtica escola de vida que atinxa 

a cultura familiar e a da comunidade. Falarase do 

modo de impulsalos a adoptar as súas propias de-

cisións e posibilidades cara á formación profesio-

nal e laboral, nun contexto de normalización, de 

autonomía e de independencia vital.

O evento constituirá un medio inmellorable para 

a posta en marcha da Federación Iberoamericana 

de Síndrome de Down, que deseñará e executará 

programas operativos propios do noso contorno, 

adaptados á nosa cultura común, pero que se po-

den extrapolar a cada país.

Máis información

http://www.ugr.es/~maortiz

Máis información

www.granada2010down.org


