
MODELOS DE MEMORIAS GT, GA E GBO.-

Memoria Final Pauta –GT (15 páx. Máx. ou 6000 palabras)

Localizador Grupo:

Membros: orden alfabético dous apelidos.

1.- Explicación de Grupo:

1.1.- Resumo do traballo realizado. Resultados en relación ao blog. Resultados 
consonte as competencias. Solucións atopadas para superar os obstáculos 
atopados. Actividades significativas realizadas.

1.2.- Rexistro-itinerario (por datas, desde o máis novo ao máis antigo). Diarios:
resultado do consenso.

1.3.- Pequeno test ao traballo realizado (máximo, 1 parágrafo  de 10 liñas cada
apartado)

1.3.1.- Estimación sobre os procedementos levados ao cabo polo GT.

1.3.2.- Estimación sobre o seguemento do tema nos artigos e nas interpretacións 
grupais realizadas. Axuste aos indicadores.

1.3.3.- Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros 
grupos e alumnos. 

1.3.4.- Pertinencia dos Círculos xerados  desde o GT. Contactos. Estado no que fica o
Círculo. Retribución (que pensa o Círculo do GT?)

1.3.5.- Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos 
e teorías vistos e entregados polo profesor na aula (apropiación dos coñecementos 
nas publicacións realizadas).

1.3.6.- Proceso da Acción emprendida cos Círculos. Resultados.

1.4.- Materiais. Descrición e explicación.

1.4.1.- Textos e materiais audiovisuais aportados para Arquivos.

1.4.2.- Enlaces activos aportados para Arquivos.

1.4.3.- Axenda de contactos. Nomes, roles e que aportaron. Externalización: 
membros do Círculo que colaboraron no blog. Outras labores de Externalización.

1.4.4.- Biblografía empregada, se é o caso. Listado (ver normas APA en 
normasapa.com)



2.- Aportacións individuais (cada membro do grupo ,2 páxinas ou 800 
palabras máximo)

- Dispoñer alfabéticamente Apelidos Nome. Localizador persoal.

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas.

2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo.

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo
ao traballo de grupo)

3.- ANEXO: Materiais producidos (comenientemente datados e colados)

3.1.- Publicacións  de grupo sobre o tema escollido e analisado.

3.2.- Artigos individuais (colar alfabéticamente con data, do máis novo ao máis 
antigo)

3.4.- Balanzo do número de comentarios conseguidos por alumno e interlocucións 
conseguidas.

REMITIR NUN ÚNICO ARQUIVO EN PRAZO AO CORREO DA ASIGNATURA.



Memoria Final Pauta –GA (15 páx. Máx. ou 6000 palabras)

Localizador Grupo:

Membros:

1.- Explicación de Grupo:

1.1.- Resumo do traballo realizado. Resultados consonte as competencias. 
Solucións para superar os obstáculos atopados. Actividades significativas 
realizadas.

1.2.- Rexistro-itinerario (por datas, desde o máis novo ao máis antigo) de 
accións emprendidas. Diarios: resultados.

1.3.- Pequeno test ao traballo realizado (máximo, 1 parágrafo  de 10 liñas cada
apartado)

1.3.1.- Estimación sobre os procedementos e estratexias levadas ao cabo polo GA.

1.3.2.- Estimación dos comentarios realizados polos membros do GA a outros 
grupos e alumnos. Axuste ás actividades emprendidas.

1.3.3.- Resultados das actividades encomendadas. Impacto no blog e nos grupos da 
aula. Impacto externo.

1.3.4.- Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos 
e teorías vistos e entregados polo profesor na aula (apropiación dos coñecementos 
nas publicacións ou actividades realizadas)

1.4.- Materiais aportados ao blogue. Descrición e explicación.

1.4.1.-  Textos e enlaces aportados, se é o caso ao Arquivo.

1.4.2.- Materiais audiovisuais aportados, se é o caso.

1.4.3.- Redes ou relacións xeradas, se é o caso.;  acordos  conseguidos, se é o caso.

1.4.4.- Actividade na Axenda. Accións aportadas.

1.4.5.- Biblografía empregada, se é o caso. Listado (ver normas APA en 
normasapa.com)

2.- Aportacións individuais (cada membro do grupo 2 páxinas ou 800 
palabras máximo)

- Dispoñer alfabéticamente Apelidos Nome. Localizador persoal.



2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas.

2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo.

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo
ao traballo de grupo), se é o caso.

3.- ANEXO: Materiais producidos (comenientemente datados e colados)

3.1.- Materiais audiovisuais ( listado de enlaces vivos), se é o caso

3.2.- Outro tipo de materiais  producidos para Axenda e Arquios, Externalización e 
Edición , sé é o caso

3.3.- Balanzo do número de comentarios conseguidos por alumno e interlocucións 
conseguidas.

REMITIR NUN ÚNICO ARQUIVO EN PRAZO AO CORREO DA ASIGNATURA.



Memoria Final Pauta –GBO (15 páx. Máx. ou 6000 palabras)

Localizador Grupo:

Membros:

1.- Explicación de Grupo:

1.1.- Resumo do traballo realizado. Resultados en relación ao blog. Resultados 
consonte as competencias adquiridas polo GBO. Eficacia e solucións para 
superar os obstáculos atopados. Actividades significativas realizadas.

1.2.- Rexistro-itinerario (por datas, desde o máis novo ao máis antigo) de 
accións emprendidas. Diarios: resultados.

1.3.- Test ao traballo realizado (máximo, 1 parágrafo  de 30 liñas cada 
apartado)

1.3.1.- Estimación sobre  o planeamento, procesos e procedementos levados ao 
cabo polo GBO.

1.3.2.- Tarefas máis significativas  asociadas ao deseño operativo do blog.

1.3.3.- Revisións libro de estilo. Evolución Xeral. 

1.3.4.-  Seguemento dos grupos: dificultades e gratificacións. Principais resultados.

1.3.5.-. Evolución dos contidos e nivel editorial acadado.

1.3.6.- Difusión e externalización do blog. Resultados acadados.

1.3.7.- Desenvolvemento da Axenda e os Arquivos no blogue.

1.3..8.- Colaboración docente-GBO: solucións e dificultades. Estimación Xeral.

1.3.9.- Outras facilidades aportadas polo GBO á aula, se é o caso.

2.- Aportacións individuais ( cada membro 2 páxinas ou 800 palabras 
máximo)

- Dispoñer alfabéticamente Apelidos Nome. Localizador persoal.

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 
destrezas conseguidas.

2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo.



2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo
ao traballo de grupo), se é o caso. Definición e estimacións.

3.- BIBLIOGRAFÍA EMPREGADA.

4.- Anexo: colar pautas, directrices e materiais producidos polo GBO nas súas 
actividades, brevemente comentadas.

REMITIR NUN ÚNICO ARQUIVO EN PRAZO AO CORREO DA ASIGNATURA.

PARA TODOS OS GRUPOS.-

Normas estilísticas e de presentación da Memoria.- 

Na Memoria aconséllase atender en xeral aos seguintes criterios e aplicacións:

- Tipografía:

USO LETRA TAMAÑO ESTILO INTERLIÑAD

O

TIPO

1. Capítulo Garamond 14 puntos Negriña 1,5 liñas Maiúscula

1.1 Epígrafe Garamond 12 puntos Negriña 1,5 liñas Maiúscula

1.1.1

Subepígrafe

Garamond 12 puntos Cursiva 1,5 liñas Minúscula

Texto xeral Garamond 12 puntos Normal 1,5 liñas

Citas  (4

liñas)

Garamond 11 puntos Normal 1,5 liñas

Táboas  e

fonte

Garamond 10 puntos Cursiva 1,5 liñas

ESTRUTURA  DO   TEXTO  COMPLETO  (  Modelo  formal  da  presentación  interna  do

traballo).-

-Numeración de apartados.

1. Capítulo

1.1 Epígrafe



1.1.1. Subepígrafe

1.1.2  Subepígrafe

1.2 Epígrafe

2. Capítulo

2.1 Epígrafe

2.1.1. etc.

Presentación Capa do Traballo.-

-- Grao e curso correspondente. 

-- Título do traballo. (Tema)

-- Modalidade do traballo, entre paréntese (GT, GA, GBO).

- Localizador do Grupo.

--  Nome  e  apelidos  do/as  autores/as.  POR  ORDE  ALFABÉTICA  DOUS  APELIDOS.

Localizadores Persoais tra-los dous apelidos de cada quen.

Características estilísticas.

Indícanse  algunhas  orientacións  para  homologar  os  traballos  desde  un punto de  vista

estilístico:

Citas.- Ao remate dunha cita dentro do texto, indicarase sempre o nome do autor entre

paréntese, xunto ao ano da publicación citada e a páxina (Pérez, 2012:23). Esta referencia

remite  aos  autores  citados  e  recollidos  na  bibliografía  ao  final  do  traballo.  As  citas

acoutaranse entre comiñas inglesas (“ “) e, dentro delas, empregaranse as simples (‘ ‘). Se

as  citas  teñen  máis  de  catro  liñas  escribirase  en  parágrafo  a  parte  sangado  e  sen

entrecomiñar, en Garamond, tamaño 11 puntos. A supresión de palabras dentro dunha cita

indícase  mediante  os  puntos  suspensivos  (...).  Se  se  desexa  incluir  algún  comentario

externo dentro dunha cita, realizarase entre corchetes.



Notas  ao  pé  da  páxina.-  Os/as  autores/as  poderán  facer  comentarios  sobre  o  texto

mediante notas ao pé da páxina, sempre que sexan imprescindibles. Empregarase, logo,

unha numeración consecutiva ao través de superíndices ao inicio do comentario.

Bibliografía  citada.-  Nun  apartado  final  especificodo  traballo  listarase   a  bibliografía

mencionada na Memoria por orden alfabético: libros, capítulos, revistas, artigos, páxinas

web, etc. Cando sexa posible citarase o nome completo do autor (en caso contrario, só as

iniciais  do  nome  de  pila)  e  o/s  apelido/s.  A  bibliografía,  materiais  e  referencias

responderán,  en todo caso,  aos criterios de citación actualizados das normas APA (ver

normasapa.com). No caso de que os recursos electronicos dispoñan de DOI (Digital Objects

Identifier) débese indicar este envez da dirección web.

Táboas,  cadros,  figuras e  gráficos.-  Incluiranse  no anexo.  Só no caso de que o docente

considere imprescindible que acompañen ao texto da escrita,  aceptaranse  este tipo de

referencias no conxunto da parte argumental. As táboas empregaranse para ofrecer datos

numéricos,  os  cadros presentan datos ou informacións textuais,  as  figuras representan

ideas mediante algún tipo de deseño gráfico e os gráficos representan datos cuantitativos

mediante histogramas, diagramas, pictogramas, etc. Todos eles numeraranse dacordo co

sistema de dupla numeración: primer numero para o capítulo, segundo número indicará  a

orden dentro do capítulo (por exemplo,  Táboa 4.2: Volume de noticias mensual na prensa

no periodo 2011-2012 sobre violencia de xénero. Fonte: Elaboración propia.)

A Memoria a remitirá o editor do Grupo ao correo da materia 
(comincom17@gmail.com) no prazo de entrega estipulado. No título do envío do 
correo porá:

MEMORIA FINAL GRUPO….. (Localizador do Grupo)

No cadro da mensaxe só irá o saúda e aquelas observacións que queira facer 
constar o editor.

Adxunto UN ÚNICO PDF OU DOC   con todo o traballo reunido, incluidos os 
ANEXOS. O PDF/Doc será intitulado ao igual que o título do correo a enviar: 
MEMORIA FINAL GRUPO… (Localizador do Grupo).

mailto:comincom17@gmail.com

