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Ocio e inclusión das persoas con discapacidade. Análise a través dun estudo de caso
A alerxia alimentaria nos centros educativos. Un estudo de caso no CEIP ADR Castelao
Aproximación á Historia da Psicopedagoxía: A figura de Xoán Vicente Viqueira
Creación de recursos tecnolóxicos para responder ás necesidades dun caso real
Estilos educativos en familias da comunidade educativa do CEIP Ramón Otero Pedrayo de A
Laracha
Unha aposta polo coaching nun centro educativo
Síndrome de Burnout e saúde vocal en docentes de Galicia
A orientación profesional con enfoque de xénero: análisis de programas
Ecoloxías de aprendizaxe: Un estudo da formación TIC do profesorado da Universidade da
Coruña
Intervención no desenvolvemento das habilidades comunicativas e sociais en persoas con
Transtornos de Espectro Autista (TEA)
Escolas Taller e Casas de Oficios. A súa evolución a partir de 1997
Relixión nas aulas. Análise dun libro de texto de Relixión Católica.
Relacións entre a motivación e implicación nos deberes escolares e o rendemento académico
nas matemáticas
O traballo cooperativo entre o departamento de orientación e o profesorado titor

Estudo Transversal sobre a relación entre competencias mentalistas e intelixencia xeral en
alumnos de educación infantil e primaria
Inclusión educativa nas aulas universitarias: Unha aproximación ao caso da Universidade da
Coruña
Mindfulness en las aulas. Aplicación de un programa de atención plena en alumnos de 3º de
Primaria
Unha escola comprometida: análise para estender a posibilidade de Educar para o
Desenvolvemento no Colexio Calasanz PP. Escolapios de A Coruña
Enfoques de traballo e implicación nos deberes escolares en estudantes de Educación Primaria:
Diferenzas en función do rendemento académico, do xénero e do curso
A adopción na Educación Primaria e Secundaria Obrigatoria
Ecoloxías de aprendizaxe para o desenvolvemento profesional docente: Estudo con docentes da
etapa de Educación Primaria
Unha aproximación á organización do espazo e ás interaccións desenvoltas en centros infantis
Análise do papel das ecoloxías do aprendizaxe ao longo da vida no desenvolvemento profesional
de docentes de educación infantil
Análise do papel das ecoloxías do aprendizaxe ao longo da vida no desenvolvemento
profesional de docentes de educación infantil
As políticas activas de emprego. Análise lexislativo dos derradeiros 10 anos na formación para
a inserción laboral
As estratexias de aprendizaxe: evolución e influenza no rendemento escolar
Competencia lectora vs. Comprensión lectora: análise de estratexias en alumnos de ESO
Análise dos procesos de inclusión e exclusión nun centro educativo de Educación Secundaria
Obligatoria
	
  

