11ª EDICIÓN DOS PREMIOS EDUCACOMPOSTELA
DE RECURSOS EDUCATIVOS EN PROL DA INNOVACIÓN, A CALIDADE
EDUCATIVA E A RENOVACIÓN PEDAGÓXICA
O Concello de Santiago de Compostela e Nova Escola Galega convocan os Premios
Educacompostela co fin de recoñeceren, promoveren, premiaren e difundiren
publicamente aqueles materiais educativos que polo seu valor e interese poidan
contribuír ao desenvolvemento educativo de Galicia, favorecendo a innovación, a
calidade na educación e a renovación pedagóxica.
Temática: Os materiais didácticos poderán estar dirixidos aos diferentes niveis do
ensino e poderán tratar sobre aqueles temas que o profesorado considere oportuno
abordar no desenvolvemento do currículo nos seus centros educativos, ben sexa en
educación infantil, primaria, secundaria ou en etapas postobrigatorias. Así mesmo,
tamén se poderán presentar materiais elaborados e destinados a outros contextos
educativos non escolares.
Dotación dos premios:
Primeiro premio:
Segundo premio:
Terceiro premio:
TOTAL

1.200,00 €
900,00 €
600,00 €
2.700,00 €

Os materiais presentados deberán ser orixinais e inéditos. Deberán estar redactados
ou elaborados en lingua galega. Non poderán participar aqueles traballos que foran
premiados con anterioridade.
Cada material ou conxunto de materiais deberá ir acompañado dun texto explicativo
que dea conta das súas características, estrutura, obxectivos, destinatarios/as,
integración no currículo e proceso de elaboración, experimentación e avaliación
seguido.
Poderá participar individualmente ou en grupo quen teña producido materiais
didácticos sobre os temas relacionados.
Os orixinais para optar aos premios deberán presentarse no Rexistro Xeral do
Concello de Santiago de Compostela. O prazo de presentación de orixinais ábrese coa
publicación destas bases no boletín oficial da provincia de A Coruña ata o 31 de
outubro de 2018.

Tanto os concursantes individuais como os equipos deberán acollerse a un
pseudónimo. No interior dun sobre pechado, rotulado por fóra co pseudónimo.
O xurado está composto polo concelleiro de Educación e Cidadanía do Concello de
Santiago de Compostela, dous representantes de Nova Escola Galega, dous
representantes do Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago,
o director/a do Departamento de Didáctica e Organización Escolar da USC, un
representante dos centros de formación e recursos de Galicia e un representante das
editoriais de Galicia.
Criterios en base aos que se valorarán as solicitudes presentadas:
a) Que os traballos presentados atendan á concepción de material didáctico que se
recolle nas propias Bases dos Premios Educacompostela 2018.
b) O contido dos materiais didácticos axeitarase á realidade sociocultural e educativa
de Galicia e estarán escritos en lingua galega.
c) Xustificarase axeitadamente a proposta de actividades suxeridas nos materiais
didácticos.
d) O grao de experimentación e avaliación que acompañe aos materiais didácticos
presentados.
e) O nivel de implicación da comunidade educativa (profesorado, alumnado e
familias), na elaboración e uso dos materiais didácticos.
f)

Que os materiais didácticos presentados a concurso non fosen premiados en
ningún outro concurso, certame, premio, entre outros.

g) O grao de acomodación das propostas dos materiais didácticos aos proxectos
educativos aos que se refira.
h) O grao de participación do centro educativo no desenvolvemento da proposta.
i)

O grao de integración das novas tecnoloxías na concepción, deseño e uso dos
materiais didácticos presentados.

No sobre exterior farase constar:
Concello de Santiago de Compostela
Departamento de Educación e Cidadanía
"11ª Edición dos Premios Educacompostela”
Rúa do Presidente Salvador Allende nº 4
15705 Santiago de Compostela

