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GIDAAQ (GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA A APRENDIZAXE 

ACTIVA EN QUÍMICA) 

 

Coordinador/a:     María Beatriz Iglesias Antelo 

Participantes: Rosa Carballo Rial 

 M.ª Soledad García Fontán 

 Luis Muñoz López 

 Inmaculada Prieto Jiménez 

 Ezequiel Manuel Vázquez López 

  
 
 
 

Liñas de actuacións 

Levaranse a cabo experiencias de aprendizaxe que permitan progresar no desenvolvemento das 

competencias para a mellor adquisición de competencias. Empregaranse diferentes metodoloxías 
didácticas que favorezan a participación activa do alumnado (proxectos, casos prácticos, aprendizaxe 
cooperativa, resolución de problemas en grupo etc.).   

 
 
Obxectivos 

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

- Introducir de técnicas de aprendizaxe activa en materias de Química. 

- Explorar as posibilidades de utilización das titorías (individuais ou en grupo) para 

mellorar/facilitar a aprendizaxe do alumnado e incrementar o seu grao de implicación. 

- Incrementar os niveis de participación en clase do alumnado. 

- Mellorar a comprensión dos conceptos fundamentais traballados na clase. 

- Capacitar ao estudante para a aplicación correcta dos conceptos teóricos na resolución de 

diferentes tipos de problemas e/ ou exercicios. 

- Avanzar na avaliación de competencias de diferentes materias de titulacións de grao e 

mestrado relacionadas coa Química. 

- Mellorar a formación e capacitación docente dos membros do grupo. 

- Elaborar materiais docentes. 

- Realizar a posta en común das experiencias realizadas e os resultados acadados polos 

membros do grupo. 

- Extraer conclusións e reflexionar acerca da práctica docente. 
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Plan de traballo 

Nas diferentes materias impartidas polos membros do grupo, e en función das peculiaridades 
propias de cada materia, aplicaranse técnicas de aprendizaxe activa e levarase a cabo a avaliación de 

competencias seleccionadas.  
 

Para o curso 2017-18, as materias serán: Química Orgánica I, Química Inorgánica II e Química 
Inorgánica III, do Grao en Química, Oceanografía Química I, do Grao en Ciencias do Mar, e 
Determinación Estrutural Avanzada, do Mestrado en Investigación Química e Química Industrial.  

 
As técnicas de aprendizaxe activa que se empregarán son as seguintes: 

- Introdución de pausas activas na clase maxistral, con obxecto de realizar actividades que 

permitan incrementar o nivel de atención, a participación e a implicación do alumnado. 

- Resolución de problemas en grupo, contando coa titorización e axuda do/a docente na 
clase. A colaboración entre estudantes con diferentes capacidades e niveis de dominio da 

materia resultará beneficiosa para todos eles. 

- Portafolios para a avaliación de competencias. Deseñaranse entregables de diferentes tipos: 

cuestións sinxelas, casos-problema e/ou problemas complexos. 

- A técnica de aprendizaxe baseada en proxectos será empregada tanto en materias teóricas 

como experimentais. Neste último caso, os/as estudantes deberán deseñar un proxecto, 
facer a súa presentación e defensa ante a clase e, finalmente, realizar o traballo experimental 

no laboratorio. 
 

Adicionalmente, programaranse sesións de titoría "obrigatoria" con estudantes que mostren 
especiais dificultades na adquisición das competencias asociadas á materia. A selección do alumnado 
para esta actividade realizarase a partir das observacións do/a docente na clase e dos resultados 

acadados polos/as estudantes.  
 
Temporalización:  

Levaranse a cabo reunións frecuentes dos membros do grupo para o deseño, seguimento e 
avaliación das diferentes actividades. Tamén para a elaboración da memoria anual de resultados e 
os plans de traballo e mellora sucesivos. A continuación indicase a programación do número mínimo 

de reunións que poderán realizarse durante todo o ano: 

- Xuño 2017: elaboración das guías docentes das materias. 

- Xullo (final) 2017: posta a punto de actividades para o primeiro cuadrimestre. 

- Outubro (final) 2017: seguimento de actividades do primeiro cuadrimestre. 

- Novembro (final) 2017: seguimento de actividades e deseño de avaliación da metodoloxía. 

- Xaneiro (final) 2018: análise e valoración final de actividades do primeiro cuadrimestre; 

posta a punto de actividades para o segundo cuadrimestre. 

- Marzo (final) 2018: seguimento de actividades do segundo cuadrimestre. 

- Maio (metade) 2018: seguimento de actividades e desafío de avaliación da metodoloxía. 

- Xuño (metade) 2018:  análise e valoración final de actividades do segundo cuadrimestre; 

valoración final, conxunta, dos resultados de todas as actividades realizadas polos membros 
do grupo; elaboración da memoria anual; elaboración do plan de traballo para o seguinte 

curso académico. 


