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Introdução

A VII Conferência Internacional Investigação, Práticas e Contextos em Educação (IPCE), promovida 
pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria (ESECS-IPL), 
decorreu nos dias 4 e 5 de maio de 2018, na ESECS-IPL. Teve como objetivo proporcionar a interação 
e a partilha de experiências e conhecimentos entre profissionais de diversas áreas ligadas à Educação e 
com interesses multidisciplinares, contribuindo e estimulando a investigação e a prática em Educação. 
O programa incluiu 2 sessões plenárias, proferidas por investigadores nacionais e internacionais, 2 
mesas redondas, 25 artigos, 28 relatos e 18 posters, selecionados a partir de um processo anónimo 
de revisão entre pares, assegurado pelos 34 elementos da Comissão Científica.

Neste documento, apresentam-se os textos remetidos pelos autores das sessões plenárias, dos 
artigos, dos relatos e dos posters. Estes textos integram temas inter e transdisciplinares e incidem 
sobre problemáticas atuais no âmbito da educação em contextos de infância, adolescência e idade 
adulta e sobre a formação em contexto de trabalho, entre outros. Organizado em quatro secções 
(conferências, artigos, relatos e posters), este livro de atas inclui na primeira secção, os textos das 
conferências proferidas: “Evaluating teacher competences: whose role is it?”, da autoria de Douglas 
Angus (Project Manager for LFEE Edinburgh and Online Tutor with SCHOLAR Unit, Heriot Watt 
University, Edinburgh - Escócia) e “O currículo e o ensino da história no ensino secundário. Uma 
abordagem das reformas curriculares na evolução do regime democrático”, da autoria de António 
Valério Maduro (ISMAI, CEDTUR/CETRAD - Portugal). Os artigos, relatos e posters surgem nas 
secções seguintes. Estes trabalhos versam temas como a aprendizagem e a avaliação em contextos 
educativos; o desenvolvimento comunitário ou revelam experiências de ensino e aprendizagem na 
Educação de Infância, no Ensino Básico e no Ensino Secundário ou experiências na formação de 
professores. Outros textos inserem-se especificamente na(s) Didática(s) e na utilização das Novas 
Tecnologias em contextos educativos.

Esperamos que este livro de atas possa contribuir para divulgar os avanços e as novas tendên-
cias na investigação em Educação e nas diferentes práticas e contextos de ensino e aprendizagem. 
Agradecemos a todos os que de alguma forma contribuíram e contribuem para a realização e su-
cesso desta conferência internacional e esperamos que sintam que o tempo despendido tenha sido 
profícuo.

A Comissão Organizadora

Dina Catarina Duarte Alves, Hélia Gonçalves Pinto, Maria Isabel Pinto Simões Dias, Maria Odília de 
Jesus Almeida Abreu e Romain Gillain Muñoz.





ConferênciasInvestigação,
Práticas
e Contextos
em Educação
2018





Elaboración de un manual 
docente: ejemplo de 
trabajo colaborativo con 
estudiantes del Grado en 
Educación Primaria a 
distancia

Mª Victoria Domínguez Rodríguez ∙ Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (IATEXT) / 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ∙ victoria.dominguez@ulpgc.es

1. INTRODUCCIÓN

 Enseñanza universitaria no presencial (a distancia) = libro de texto 
/manual docente como material de apoyo fundamental, que proporcione 
unos conocimientos teórico-prácticos relevantes conforme a un estilo de 
aprendizaje eminentemente autónomo. 

 Espacio de Educación Europeo Superior (EEES) = dicho material debe 
ayudar a que el estudiantado:

1) alcance los objetivos generales y específicos propuestos para la 
asignatura;

2) desarrolle competencias básicas, nucleares, generales y específicas, 
incluyendo conocimientos teórico-prácticos, destrezas, valores y 
actitudes;

3) supere con éxito el proceso de evaluación continua. 

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

 Relevancia = proceso colaborativo profesor-estudiante para elaborar un 
manual docente:

 Iniciativa que busca promover, mediante la colaboración docente-
estudiante, el intercambio de ideas y opiniones.

 Lograr un manual para la docencia factible y aplicable en el contexto 
educativo universitario.

 Trabajo colaborativo: “cada miembro del grupo contribuye a la 
resolución conjunta del problema; la colaboración depende, por ello, del 
establecimiento de un lenguaje y significado comunes respecto a la 
tarea, y de una meta común al conjunto de participantes” (Onrubia et al 
2008, p. 235).

 Motivación = renovar el manual docente para el curso 2018/19, 
cumpliendo así con la norma interna de la ULPGC sobre 4 años de vigencia 
de cada libro de autoaprendizaje: 

Comunicación oral y escrita (inglés) para el desarrollo profesional

▪ 6 ECTS, obligatoria en 1º del Grado en Educación Primaria a 
distancia.

▪ Objetivos y características = Inglés para Fines Específicos (IFE):

➢ seleccionar qué contenido puede ser el más apropiado 
para el desarrollo profesional del futuro docente en este 
nivel educativo;

➢ articular conocimientos lingüísticos según las pautas del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(2010) para lograr un nivel B1.

3. METODOLOGÍA
 Producir un manual con contenido relevante y útil para el alumnado,  

siguiendo los pasos mostrados en la imagen a la derecha:

  SONDEO = noviembre de 2017 a enero de 2018, estudiantes de 2º 
curso del Grado en Educación Primaria a distancia. 

 126 participantes, con 10,5 créditos ECTS en lengua inglesa.

 Recabar información sobre contenidos de especial utilidad, como futuros 
docentes, en general, y de lengua extranjera, en particular:

 DIÁLOGO DE TUTORÍA PRIVADA VIRTUAL a través del 
Campus Virtual, explicándoles: a) el objetivo de la colaboración; b) la 
finalidad de su participación; y c) qué ventajas puede ofrecer a otros 
estudiantes del Grado en Educación Primaria.  

4. OBJETIVOS
● Promover que una de las fases previas a la elaboración de un manual 

docente se base en el trabajo colaborativo docente-estudiante.

● Obtener datos sobre tres aspectos, mediante sistema de pregunta-respuesta: 

a) temas de interés real para Educación Primaria, útiles para el desarrollo 
profesional; 

b) dificultades con la lengua inglesa, para intentar abarcar cuestiones 
gramaticales, léxicas o discursivas específicas;

c)    la posibilidad de ceder los textos escritos durante el curso (correo 
electrónico, ensayo de opinión, historia corta o descripción de un espacio) 
para incluirlos como modelo en las distintas secciones del manual. 

● Incorporar temas y puntos lingüísticos señalados = libro ajustado al perfil del 
estudiantado, sus necesidades  reales y expectativas de aprendizaje.

5. RESULTADOS
 Iniciativa de solicitar la aportación de ideas y opiniones sobre qué 

contenido podría tener un interés genuino y profesional:

 colaboración activa + recopilación de información útil desde un punto de 
vista didáctico.

 de los 126 estudiantes contactados, 81 respondieron al diálogo de tutoría 
privada virtual, con varios grados de especificidad y según su experiencia 
real con el aprendizaje.

 propuesta de posibles unidades temáticas para el manual de docencia + 
mención de aspectos lingüísticos, léxicos y discursivos conflictivos.

 Entre los temas propuestos se encuentran el centro escolar como institución 
y lugar de trabajo; la organización y gestión de actividades escolares fuera del 
colegio; o la incorporación de las TIC al aula de lengua extranjera para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  ESBOZO DE UNIDAD DIDÁCTICA = Inside the Primary School, 
que permite incluir también otros temas propuestos usando una jerarquía 
semántica: hiperonimia vs. hiponimia. 

 Conclusiones preliminares

 Índice de participación elevado = interés por formar parte del proceso.

 Justificación razonada de aportaciones = fuente de información que 
permite ajustar el contenido a las inquietudes, necesidades y expectativas 
reales del futuro docente de Educación Primaria.

 Docente = organización de contenido según limitaciones espacio-
temporales, con dos finalidades: a) formativa, para conseguir objetivos y 
destrezas; y b) funcional, para establecer una correlación teoría-práctica.

6. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Onrubia, J., Colomina, R., & Engel, A. (2008). Los entornos virtuales de aprendizaje basados en el trabajo en

grupo y el aprendizaje colaborativo. En C. Coll, & C. Monereo (Eds.), Psicología de la educación virtual:
aprender a enseñar con las tecnologías (pp.233-52). Madrid: Ediciones Morata.
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