
7 CURSOS A DISTANCIA

u	Metodoloxías activas para infantil  
 e primaria. 

u	Agueiro: comunidades educativas   
 dixitais. 

u	Programación e unidades didácticas en  
 tempos de cambio.

Do 22 De seteMbro Ao 14 De outubro

u	Aplicacións didácticas das redes sociais.  
 Novas posibilidades educativas. 

u	A poética e a política de Afonso X en sete  
 cantigas e unha profecía. 

u	A atención ao alumnado de altas 
 capacidades dende unha perspectiva  
 inclusiva. experiencias escolares.

Do 19 De outubro Ao 12 De NoveMbro

u	CANvA. emprego para a creación de  
 recursos didácticos.

u	Portugués intermedio para docentes. 

u	espazo creativo arredor das ondas.

Do 16 De NoveMbro Ao 17 De DeCeMbro
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u	educación afectivo-sexual fronte ao  
 modelo de industria sexual.

u	vídeo interactivo e tours virtuais con  
 H5P.

u	elaboración e deseño dunha   
 programación para FP.

Do 12 De xANeIro Ao 2 De FebreIro

u	Deseño e desenvolvemento de proxectos  
 de normalización lingüística no ensino.

u	traballo por secuencias didácticas desde  
 a materia de lingua.

u	Historia de Galiza. unha revisión   
 necesaria II.

Do 4 Ao 25 De FebreIro

u	Aprender compartindo: bases e   
 iniciación á aprendizaxe cooperativa.

u	Creación de materiais didácticos   
	 audiovisuais	e	gamificacións	con		 	
 Genially.

u	Internet, entre a responsabilidade e  
 a seguridade.

Do 8 Ao 30 De MArZo
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u	Linguaxe inclusiva. Pautas para a súa  
 aplicación nas aulas.

u	Letras Galegas 2022.

Do 1 Ao 29 De AbrIL

u	Consumo da paisaxe e pegada sobre os  
 recursos básicos.. 

u	técnicas de Ioga, Mindfulness, xestión  
 emocional e empoderamento persoal  
 para a comunidade educativa.

Do 3 Ao 25 De MAIo
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ENSINO

cursos 2021-22

LIGAZÓNS PARA MATRICULARSE:  
www.as-pg.gal e www.cig-ensino.gal, apartado de formación

Este cartaz foi deseñado usando imaxes de Freepik.com

u Paseos Pedagóxicos de vigo 2021: orixes. Panoramas e escenas  da historia da terra II. 9, 11, 15, 18 e 25 de setembro vigo

u xxxIII semana da educación de Pontevedra. Do 21 ao 25 de setembro Pontevedra

u orientación para a fase de prácticas. elaboración de memoria.

2 de outubro Pontevedra

2 de outubro A Mariña

16 de outubro A Coruña

16 de outubro Morrazo

23 de outubro Ferrol

23 de outubro Lugo

23 de outubro ourense

6 de novembro vigo

6 de novembro Compostela

u	I xornadas de historia de Galiza. A nosa historia facémola nós. 27 de novembro Compostela

u	II xornadas de Atención á Diversidade. 22 de xaneiro A Coruña

u	xxIv xornadas de educación Infantil. 19 de febreiro

Compostelau	xIx xornadas das mulleres. 12 de marzo

u	xxxI xornadas de Lingua e Literatura. 23 de abril

CURSOS PRESENCIAIS


