
Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2024/2025  

 

Normativa reguladora máis relevante: RD 822/2021 polo que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010;  Decreto 222/2011 polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo 
Decreto 161/2015, Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo 
do Consello de Goberno do 31 de outubro de 2022.  

Denominación do título de MÁSTER 
proposto 

Master de Innovación Educativa 

Centro de impartición na UVIGO  Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte 

Data da xunta de centro na que se aproba 
a proposta  

• Comprender os factores sociais e tecnolóxicos inciden no 
proceso de ensino-aprendizaxe provocando a transformación 
dos modelos educativos. 
• Deseñar, implementar e avaliar estratexias de innovación 
educativa e plans de mellora nos centros e liderar o seu 
proceso de implantación. 
• Deseñar e construir contornas de aprendizaxe que creen 
actitudes favorables cara ao cambio, potenciando a análise 
crítica, a reflexión, a colaboración e o compromiso coa 
sociedade e a súa mellora. 
• Desenvolver as habilidades metodolóxicas necesarias para 
deseñar, usar e avaliar de forma crítica as potenciais 
aplicacións da tecnoloxía nunha ampla variedade de contextos 
educativos. 
• Incorporar novas metodoloxías de aprendizaxe que 
contribúan a apoderar o alumnado, outorgándolle un papel 
central e activo na súa aprendizaxe, á vez que transformará o 
rol do profesorado cara ao de deseñador de procesos de 
aprendizaxe, guía e mentor.  
• Identificar pedagoxías e metodoloxías innovadoras e 
avalialas para a súa aplicación en contextos concretos de 
ensino-aprendizaxe. 
• Fomentar o uso de metodoloxías innovadoras, o 
desenvolvemento de contornas virtuais de aprendizaxe, a 
aplicación de recursos intelixentes e interactivos e o uso das 
novas tecnoloxías entre o persoal docente. 
• Coñecer as innovacións tecnolóxicas no ámbito educativo e 
avaliar a súa implementación atendendo, entre outros, a 
criterios éticos e de equidade no acceso. 
• Empregar ferramentas analíticas para recompilar, analizar e 
interpretar os resultados dos procesos de aprendizaxe e deseñar 
estratexias de aprendizaxe personalizada. 
• Xestionar o cambio docente necesario para facilitar a 
implementación con éxito dos procesos de transformación 
educativa, traballando con e para as persoas na aceptación e 
asimilación dos cambios e na redución da resistencia a este. 
• Adquirir capacidades para a investigación nos ámbitos da 
didáctica, a formación e a avaliación dos sistemas educativos, 
tendo en conta todos os niveis e ambitos formativos, incluída a 
educación superior.  
• Promover a formación e a aprendizaxe continua do 
profesorado e asesoralo e apoialo na implantación de 
innovacións. 

Desenvolver procesos de avaliación da calidade da aprendizaxe, 
dos productos educativos e do desempeño docente e 
organizacional en materia de innovación educativa. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf


Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2024/2025  

 

Persoa de contacto no centro  

Nome:  Margarita R. Pino Juste 

Email: mpino@uvigo.es 

Teléfono: 986382317 

É a proposta un título de Máster ligado a 
competencias profesionais reguladas? 

☐ xxNon 

☐ Si, indicar profesión regulada: 

Cumpre os requisitos xerais establecidos 
no artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de 
decembro polo que se regulan as 
ensinanzas universitarias oficiais?  

☐ Non 

• Xx Si. Indicar cales: 
• 1. Ter en conta a estrutura económica da Comunidade 
Autónoma, as necesidades do seu mercado laboral e a 
existencia dunha demanda real por parte da sociedade e dos/as 
estudantes, procurando a incorporación de perfís profesionais 
de futuro e vinculados aos sectores estratéxicos de Galicia. 
• 2. Ter un carácter esencial ou estratéxico para dar resposta ás 
necesidades formativas e científicas do Sistema Universitario 
de Galicia. 
• 3. Acreditar a súa viabilidade económica, atendendo aos 
recursos dispoñibles. 
• 4. Fomentar o espírito emprendedor e o autoemprego. 
• 5. Ter en conta cuestións de oportunidade, innovación 
docente e investigadora e coherencia cos plans estratéxicos das 
universidades. 
• 6. Incluír unha descrición dos mecanismos que permitan, de 
ser o caso, unha revisión da titulación de se produciren 
cambios significativos na demanda por parte da sociedade, 
dos/as estudantes e do ámbito económico e profesional. 
• 7. Non coincide a proposta con obxectivos e contidos 
doutros títulos oficiais existentes na mesma universidade, a fin 
evitar a multiplicidade de títulos.  

8. Xustificar o encadramento da proposta dentro da oferta 
global galega, a fin de garantir o equilibrio nos diferentes 
campus, e potenciar a súa singularidade dentro do Sistema 
Universitario de Galicia. 

Cumpre os requisitos específicos para 
títulos de máster recollidos no artigo 5 do 
Decreto 222/2011 de 2 de decembro polo 
que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais?  

☐ Non 

☐ xxSi. 
• Indicar cales: Ser interuniversitario  
• Xustificar o apoio e colaboración de empresas e institucións 
do ámbito socioeconómico  
• Ter garantidas as prácticas do estudantes 
• Conexión entre grao e máster universitario 

É unha proposta de carácter 
interuniversitario?  

☐ Non 

☐ xxSi, indicar universidades participantes, con indicación 
expresa da universidade coordinadora: 
USC 
UDC 
Uvigo 
Coordinadora: UVIGO 



Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se 
implanten no curso 2024/2025  

 

Departamentos que poderían participar 
na docencia (indicar relación)  

Didáctica, Organización escolar e métodos de Investigación 

Incluír unha proposta de composición da 
comisión redactora da memoria (indicar 
expresamente os membros da comisión) 

Margarita R. Pino Juste 
María Isabel Doval Ruíz 
María Ainoa Zabalza Cerdeiriña 
Almudena Alonso Ferreiro 

Incluír unha breve aínda que precisa 
descrición da necesidade, interese e  

 obxectivos do máster e a súa adecuación 
aos  
requisitos que figuran artigo 4 do Decreto 
222/2011  

A evolución que se está a producir dos modelos educativos esixe 
novos perfis profesionais cunha alta cualificación en deseño 
metodolóxico e de recursos educativos adecuados o ámbito 
formal e non formal. A UVIGO posúe recursos humanos e 
materiais para poder impartir a nova titulación o que permite a 
súa viabilidade económica. Ademáis se prevé gran demanda 
destes estudos ao non existir no SUG una titulación que forme 
nestas competencias. A esta titulación poden acceder 
profesionáis do ámbito educativo, pero tamén outros 
profesionales que teñan interés en formarse no deseño e 
aplicación de recursos e metodoloxías en ámbitos non formais. 
Por tanto, pódese prever a posibilidade real de autoemprego, así 
como empresas do sector educativo polo que está vinculada aos 
sectores estratéxicos de Galicia. 

• A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de Máster que se pretendan 
implantar no curso 2024/2025 é o 25 de novembro de 2022. 

• Enviar a verifica@uvigo.es 


