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Liñas de actuacións 

Desde hai máis de 25 anos fálase da Educación Ambiental como "a acción educativa permanente 
pola que a comunidade educativa tende a tomar conciencia da súa realidade global, do tipo de 

relacións que a humanidade establece entre si e coa natureza, dos problemas derivados de ditas 
relacións e as súas causas profundas". Desenvolve mediante unha práctica que vincula os/ás axentes 
coa comunidade, valores e actitudes que promoven un comportamento dirixido cara á 

transformación da realidade". Nos últimos anos a Educación Patrimonial atópase coma un campo 
emerxente, vencellada a unha concepción integrada do Patrimonio Cultural, menos relacionada coa 
súa acepción material, acentuando máis os vínculos entre persoas, lugares e bens (Fontal, 2013). A 

necesidade de establecer accións innovadoras en materia de Educación Patrimonial dende un punto 
de vista transdisciplinar vai parella ao potencial educativo dos recursos patrimoniais e á necesidade 

de introducir elementos innovadores no ensino, especialmente a través de metodoloxías de traballo 
colaborativo e participativo, como a da aprendizaxe por proxectos. Parte do profesorado solicitante 
ten participado anteriormente na codirección de traballos academicamente dirixidos con temáticas 

na contorna do patrimonio ambiental e cultural.  
 
Por outra banda, a innovación é tamén social xa que a promove actitudes de respecto de protección 

dos nosos bens comúns, co obxectivo de formar cidadáns/ás comprometidos coa acción no seu 
medio e con capacidade para transformar a súa realidade (Boilier, 2016) e, polo tanto, para a 
innovación e emprendemento social.  

 
A proposta deste grupo inscríbese dentro das directrices do Plan Nacional de Educación y Patrimonio, 
en sintonía cos proxectos recollidos no proxecto de Observatorio de Educación Patrimonial de España 
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(OEPE), e pretende sumarse ao obxectivo de estar incluído na lnternational Network on Heritage 

Education (RIEP) 2014 (FCT-14-9015), como parte das actuacións que se están xerando desde o 
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Tamén asume os parámetros do Observatorio de 

Innovación Social y Patrimonio Cultural (HESIOD), plataforma orientada a identificar, analizar, dar 
visibilidade e difundir experiencias socialmente innovadoras no campo do patrimonio cultural.  
 

Neste senso, este Grupo de Innovación Docente (GID) xorde da necesidade de establecer unha 
estrutura de traballo estable de profesorado universitario que ten como finalidade desenvolver 
accións dirixidas á formación, innovación e renovación do modelo educativo en relación coa 

Educación Patrimonial. Ao mesmo tempo, responde á idea de xerar un marco idóneo para impulsar 
o traballo cooperativo entre docentes de diferentes centros, ámbitos disciplinares e contextos 

educativos, que comparten obxectivos comúns. 
 
 

 
Obxectivos 

Os obxectivos que perseguen o grupo de traballo son o seguintes: 

- Potenciar a presenza de redes activas de colaboración transversal que se ocupen da difusión 

e comunicación do patrimonio, para facilitar o intercambio de experiencias. 

- Favorecer a participación activa do profesorado nun equipo estable de ámbito 

transdisciplinar que promova accións de innovación, inclusión, renovación de metodoloxías 
educativas inclusivas e colaborativas e afondamento nas competencias docentes no ámbito 

da educación patrimonial nos ámbitos formal, non formal e informal. 

- Promover a investigación en educación patrimonial e innovación na didáctica do 

patrimonio, conectada tamén aos niveis dos futuros universitarios. 

- Xerar impacto nos medios de comunicación, redes sociais e outros medios virtuais na 

formación patrimonial da sociedade, profundando nas posibilidades de localización, 
intercambio, debate e difusión que permiten as tecnoloxías da información e comunicación 

(construción de sistemas diversos e para distintas contornas: web, móbil etc.). 

- Visibilizar e difundir as accións en educación patrimonial e a transferencia de coñecemento 

no ámbito das Artes e Humanidades e a súa rendibilidade cultural, identitaria e social e para 
a promoción da igualdade de xénero. 

- Contribuír á formación de educadores/as, xestores/as e axentes (transferencia). 

- Defender a educación patrimonial como unha peza clave na protección e xestión 

patrimonial. 

- Introducir o debate académico e social sobre o rol que xoga a innovación social no campo 
do patrimonio cultural mediante a organización e participación en xornadas e debates 

científicos. 

- Outorgar maior recoñecemento, proxección e difusión ás accións, así como ao profesorado 

implicado. 

- Contribuír a xerar unha cultura cooperativa, interdisciplinaria e de formación permanente 

para o desenvolvemento profesional do profesorado. 

- Priorizar a orientación dos traballos do profesorado á consecución de resultados que teñan 
impacto na mellora da calidade da docencia na Universidade de Vigo. 

 
 
Plan de traballo 
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O Grupo de Innovación Docente en EducAcción Patrimonial (GIDEP) pretende converterse nunha 
rede de innovación docente. As redes están converténdose hoxe en día na forma organizativa máis 
importante do noso tempo, dando un xiro á actividade en xeral e dos centros educativos en 

particular, aínda que na universidade española son escasas.  
 
As redes educativas son estruturas intencionais, con intereses e obxectivos comúns nos que todos os 

membros teñen a posibilidade de traballar e responsabilizarse en igualdade. Isto xera unha cohesión 
de grupo grande que incrementa a confianza, así como o fortalecemento das relacións satisfactorias. 
As estruturas organizativas que se xeran dentro das redes ofrecen oportunidades de aprendizaxe 

aos/ás profesionais, permitindo detectar as necesidades de xestión e de dirección.  
 

As redes favorecen o cambio, ofrecendo un medio para exercer o liderado e a responsabilidade 
compartida, na que persoas diferentes contribúan en funcións distintas, dando lugar a un liderado 
distribuído. Para acadar esta rede de traballo entre profesionais de diferentes centros da 

Universidade de Vigo seguirase o seguinte plan de actividades: 
 

- Constitución do grupo de innovación (xullo 2017). 

- Establecemento da normativa de funcionamento interno do grupo (xullo 2017). 

- Solicitude de Integración na Rede Internacional de Educación Patrimonial (RIEP) (xullo 

2017). 

- Diagnóstico das necesidades e intereses a nivel local, rexional, nacional e europeo sobre a 

Educación Patrimonial (xullo 2017). 

- Análise das competencias de cada materia de grao e posgrao para concretar os posibles 

traballos en común (setembro 2017). 

- Establecemento do protocolo a seguir (setembro 2017): esquema de traballo, 
responsabilidades, recursos, comunicación e diseminación dos resultados e avaliación de 

todo o proceso. 

- Establecer as dinámicas de investigación e innovación educativa para o curso académico 

(setembro 2017). 

- Implantar os proxectos aprobados no grupo para o curso académico (outubro 2017). 

- Realizar unha valoración final das actividades desenvolvidas no curso académico (xullo 

2018). 

- Determinar as posibles publicacións e outras formas de difusión dos resultados (xullo 2018). 

 


