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ALFIN
F O R M A C I Ó N S  D A  
B I B L I O T E C A

Despois de dous cuatrimestres intensos de formacións de 
alumnado de grao, TFG e TF, temos uns meses dedicados a 
investigadoras e investigadores, alumnado de 
doutoramento e docentes.
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Está agora activo o curso semipresencial Como buscar e usar a información para elaborar a tese de 
doutoramento, que a Biblioteca organiza xunto co CUFIE. Cun total de 70 persoas inscritas, das que 10 
son da nosa facultade. Trátase dun curso incluído na Unidade de Formación e Asesoramento do CUFIE, 
dentro do Plano de formación en competencias dixitais da Biblioteca Universitaria. 
A Biblioteca continúa con formacións á carta para toda persoa da comunidade universitaria que o 
precise, así como aesoramento en procuras e xestión da información, visibilidade de persoal de 
investigación ou avaliación da produción científica, entre outras.
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Cursos en colaboración con CUFIE www.udc.es/cufie/UFA/PFBU 

A adquisición de competencias dixitais é unha necesidade para a aprendizaxe nos actuais 
sistemas de ensino universitario e no marco da Europa do coñecemento; son ademais 
competencias claves para a aprendizaxe permanente e para a participación nunha 
sociedade cada vez máis dixitalizada.  

A Biblioteca da Universidade da Coruña, a través do Centro Universitario de Formación e 
Innovación Educativa (CUFIE), presenta un plano de formación en competencias dixitais que 
ten por obxectivo formar aos membros da comunidade universitaria en competencias e 
habilidades que permitan o acceso e o uso eficiente da información nun entorno dixital. 

A formación iníciase cunha oferta de cursos dirixidos ao alumnado de doutoramento e ao 
PDI da Universidade, aínda que a Biblioteca ten previsto ampliar a oferta formativa deste 
plano con máis cursos destinados a outros usuarios da UDC. 

O plano de formación en competencias dixitais da Biblioteca Universitaria ten como 
finalidade que as persoas participantes adquiran as habilidades para acceder, xestionar, 
avaliar, crear, publicar e difundir información científica de forma ética e legal. 

Os obxectivos destas accións formativas da Biblioteca Universitaria poden enmarcarse 
dentro das competencias dixitais básicas, definidas en “DIGCOMP: Marco para o 
desenvolvementeo e a competencia dixital en Europa” e son estes: 
- Información: dentificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar e analizar información 
dixital. 
- Comunicación: comunicar e colaborar en contornas dixitais, participar en comunidades e 
redes e xestión da identidade dixital. 
- Creación de novo contido no entorno dixital: aplicar na creación de contidos boas 
prácticas en material de propiedade intelectual e uso das licenzas. 
- Seguridade: protexer a identidade dixital 
- Resolución de problemas: desenvolver habilidades coas ferramentas e servicios dixitais 
que son utilizados de forma habitual para as necesidades informativas. 

PLANO DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIXITAIS DA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA 

2018  
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CÓMO BUSCAR E USAR A INFORMACIÓN PARA ELABORAR A TESE DE 
DOUTORAMENTO / BIBLIOTECAS DOS CENTROS  

Curso semipresencial de 12 horas de duración (6 en liña e 6 presenciais), dirixido a alumnado 
de doutoramento da UDC. 

Obxectivos:

Coñecer os servizos que a biblioteca ofrece ao alumnado de doutoramento para 
axudarlle na súa investigación e na elaboración da súa tese de doutoramento. 
Citar correctamente as fontes consultadas na elaboración da tese de doutoramento e 
usar xestores de referencias bibliográficas para organizalas. 
Identificar, localizar e usar os principais recursos de información que ofrece a 
biblioteca, particularmente aqueles especializados nas áreas de coñecemento onde 
desenvolven a súa investigación. 
Facilitar estratexias para realizar buscas de información avanzadas e poder avaliar 
a información obtida. 
Coñecer as boas prácticas para a busca, uso e a xestión dos datos de investigación. 
Coñecer os pasos para incorporar a tese de doutoramento en acceso aberto no 
Repositorio da Universidade da Coruña (RUC). 



PERFÍS DE INVESTIGACIÓN

  Por que é importante ter un perfi l de investigador?

ORCID (Open Researcher and ContributorID) nace en 
2012, é un proxecto aberto, global e sen ánimo de 
lucro e coa colaboración entre varias institucións 
científicas (universidades, institutos de investigación, 
editoriais científicas…) que proporciona un 
identificador único e persistente para autores do 
ámbito científico e académico. 
É aceptado por organización e editores científicos 
editores científicos de gran importancia como 
Elsevier, Thomson-Reuters, CrossRef, Springer, Wiley, 
etc. 

ResearcherID- Creado por Thompson & Reuters para 
Web of Science. Permite crear unha páxina persoal 
coa nosa vida laboral e académica, e engadir todas 
as publicacións. No caso de estar estas en WOS 
teremos tamén acceso a indicadores bibliométricos. 
Crear un perfi l é l ibre e gratuíto. Non unifica as 
distintas sinaturas de autoría que poida haber na súa 
base de datos.. 

Aumentamos a visibil idade e difusión do noso traballo  
Garantimos a distinción inequívoca da nosa produción científica, reuníndoa nun espazo 
dixital accesible a quen o desexe consultar  
Facil itamos información completa sobre a nosa investigación a outros 
investigadores/as e ás axencias de financiación. 

Para a creación deste perfi l é imprescindible que tanto a identidade persoal (sinatura), 
como a fi l iación sexan correctas e unívocas, xa que só deste xeito poderá aparecer 
agrupada tanto a súa produción científica como a da institución á que pertence. 

A UDC estable normas e recomendacións ao respecto, como tamén a FECYT 
(www.fecyt.es). Lembra que a fi l iación da nosa universidade sempre debe ir “Universidade 
da Coruña”. 

Polo que se refire a onde crear un perfi l de investigador/a, existen varias plataformas: 
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Cada vez é maior a necesidade de crear estratexias para dar visibilidade aos 
resultados da nosa investigación. Entre estas está a da creación dun perfil público no 
que aparezan recollidas todas as publicacións académicas e científicas.



PERFÍS DE INVESTIGACIÓN

Author ID de Scopus – É creado pola base de datos 
Scopus para quen teña publicacións indizadas na 
mesma, non o podemos crear nós nin engadir 
publicacións doutras fontes (non é exhaustivo). Si 
podemos solicitar modificacións. Permite crear 
alertas de citas.  

Google Scholar – É un perfi l público, l ibre e gratuíto. 
Amosa a produción científica e as métricas (citas e 
índices h e i10). Para crear unha conta só é preciso 
ter conta de Gmail. Ao ser Google Scholar o 
buscador científico máis uti l izado, a visibil idade do 
noso perfi l tamén é importante. Permite crear alertas 
de citas. Podemos engadir publicacións que non 
recupera GS, aínda que teñen pouca visibil idade. 

Dialnet – Toda persoa con publicacións incluídas na 
base de datos Dialnet terá un perfi l e páxina creada 
automaticamente, na que se agregan esas 
publicacións. Non podemos xestionar nós o perfi l . 
Non podemos engadir outras publicacións (non é 
exhaustivo). Si podemos solicitar cambios e enlazar a 
outros perfís que teñamos. 

Wikipedia. É a enciclopedia máis consultada polo 
público xeral. Ter unha entrada na mesma aumenta a 
nosa visibil idade. Calquera pode crear unha entrada 
e sabemos que moitas das que hai non son fiables ou 
non están ben documentadas. Mais ter unha páxina 
nela, cos nosos datos profesionais e publicacións, é 
una estratexia para aumentar a visibil idade. 

Para finalizar, temos as redes sociais de investigación como Academia ou ResearchGate, 
nas que ademais de ter un perfi l creado coas nosas publicacións podemos establecer 
contactos e intercambios de coñecemento con outras persoas que traballan na nosa área 
de investigación, así como compartir documentos (sempre tendo en conta cuestións de 
dereitos de autoría e distribución). 
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PERFÍS DE INVESTIGACIÓN

Podedes ver aquí un gráfico elaborado pola Biblioteca coa evolución dende 2014 da 
presenza do PDI da Facultade de CC da Educación nas distintas plataformas. Se ben 
hai 92 persoas que teñen perfi l  en Orcid, só 63 teñen datos, e non todos están 
completos e actualizados. Por esa razón preferimos poñer 63 por aproximarse máis á 
realidade. Deixamos para outro número do boletín unha análise das redes sociais de 
investigación (Academia, Research Gate ou Mendeley).

 A día de hoxe practicamente todo o PDI do centro dispón dalgún perfi l de 
investigador/a, porén nalgunhas ocasións non está actualizado ou carece de datos. E a 
metade non dispoñen dun perfi l exhaustivo, no que se recolla toda a produción 
científica, como pode ser Orcid ou ResearcherId. Lembramos que os de Scopus e 
Dialnet non o son, xa que unicamente recollen as publicacións que están na propia 
base de datos. 
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Na Biblioteca levamos catro anos de campaña no asesoramento e axuda na creación 
dalgún destes perfís. ORCID comeza a ser imprescindible e é o que a UDC 
recomenda e fomenta. Se aínda non o tes creado pasa pola Biblioteca, axudámoste. 
E se xa o tes comproba que estea completo, coa sinatura e filiación correctas e ben 
actualizado.



Nébeda
C l u b  d e  l e c t u r a  e  e n c o n t r o s  l i t e r a r i o s  

2  E C T S

Procura tamén o diálogo con outras artes, como o 
cine, realizándose sesións de debate 
cinematográfico.  
Pretende a interacción cos textos, chegando á 
creación dunha obra propia (texto, imaxe fotográfica 
ou vídeo). 
Dirixido a alumnado, PAS e PDI da Universidade da 
Coruña, aínda que o curso completo coa realización 
de todas as actividades para a obtención de 2 ECTS 
está focalizado ao alumnado da UDC. 
Organizado por o Servizo de Normalización Lingüística 
e a Biblioteca da Facultade de CC da Educación. 
Coordinado por Inma Doval Porto. Modera as sesións 
de cine Juan José Bueno Aguilar.

Ten como finalidade a creación de hábitos 
lectores entre estudantes da Universidade, ao 
tempo que fomenta a utilización da lingua 
galega e o coñecemento da nosa literatura 
contemporánea.  
Quere ser un lugar de encontro, arredor da 
lectura, interxeneracional e entre os distintos 
grupos da comunidade universitaria.  
Promove a utilización da lingua galega e 
potencia o achegamento á narrativa, poesía, 
teatro ou banda deseñada contemporáneas en 
galego.  

NO TINTEIRO | PÁXINA 9



PROGRAMA 
2018

Novela histórica. Literatura e sociedade.  

Bande deseñada. Literatura e historia de Galiza
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15 de maio

10 de abril

As máns 

da terra

Cabana de 

Balieiros

Laura Rey Pasandín. Escritora e 
xornalista. Licenciada en Bioloxía 
e Xornalismo. Diplomada en 
Maxisterio.  
Encontro literario o 15/5 ás 17 h.

Tokio (Alfredo López Fernández) é ilustrador e biólogo mariño. 
Encontro literarario o 10/4 ás 17 h. 
Obra na que se mestura a historia e sociedade galega do século 
XIX, con interesantes referencias á caza de baleas e aos naufraxios 
na Costa da Morte. 

Achegámonos á vida de Maruxa, aos seus segredos e feridas, a través da vida contada nunha 
xeración de mulleres galegas. Homenaxe á muller galega labrega.
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O 12 de abril presentouse na Sala Xohana Torres da Biblioteca o libro "Arponera café" de 
Héctor Pose, ilustrado por Fran Novoa, editado en Granada, na editorial Nazarí. 

Héctor é escritor e profesor na nosa facultade. Ten publicados máis dunha ducia de libros, a 
meirande parte deles relacionados, dalgún xeito,  co territorio e a memoria. Hai dous anos 
estivemos aquí mesmo presentando a biografía de Donato, na que participou o propio 
futbolista. Hoxe presenta a súa segunda novela Arponera café, que vén despois de Mar de 
invernía e do libro de poemas Doce lúas.  
Están estas tres obras de creación moi ligadas á memoria, á xente, mais sobre todo ao mar, ese 
océano Atlántico, derme de sal e peixe, baixo a que o autor sinte, escrebe e, como podedes ver 
nas vitrinas da entrada, tamén debuxa.  
E é así o mar o fío condutor das vidas que tece en Arponera café, ese bar que non precisa de 
agasallos superfluos para a clientela. O mar batendo nas rochas é toda unha “plusvalía do 
intanxible”, que nos dí Héctor no libro. Tamén o é a muller que rexenta e habita o bar, 
“arponeira”, ela escoita, na súa soidade e ferida, a novos e vellos, gardando un tempo para 
aloumiñar a esperanza. 

É posible ler o primeiro capítulo da obra na web do autor hectorpose.gal 
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Presentación do libro 
Arponera café, 

de Héctor Pose, ilustrado por Fran Novoa

foto de Isabel Presedo



Dez capítulos: Aurora, Amura, Algoritmo, Asilo, 
Albero, Andén, Ágora, Arcadia, Atalaya e Apósito, 
estruturados en pequenos grolos de café, licor, 
segredos, soidades, amizade, enfermidade e 
amor, nos que non fallan referencias literarias a 
Rosalía, Barico, Flaubert ou Cortázar, remedios 
para sandar calquera enfermidade do corpo ou 
do espírito. 
   
Porén, non é só o texto o que nos mantén 
abeirados ás fiestras do local e das almas, senón 
tamén a calidade e calor que emanan dos 
debuxos de Fran Novoa. Traballo impecable dun 
artista que xa colaborara con Héctor na biografía 
de Donato. El é o artífice da recreación deses 
interiores que nos convidan a entrar na calidez do 
maxín.  

Con motivo da presentación do libro, nas vitrinas da Facultade hai unha mostra cos cadernos de 
escrita e debuxo de ambos creadores, grandes espazos de imaxinación. 
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O Día das Letras Galegas de 2018 dedícase á escritora e profesora María Victoria 
Moreno Márquez (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1939 – Pontevedra, 2005). Desde 
que en 1982 se instituíu a homenaxe, de 53 persoas homenaxeadas unicamente catro 
son mulleres: Rosalía de Castro (1963), Francisca Herrera Garrido (1987), María Mariño 
(2007) e Victoria Moreno (2018). A todas elas lembraremos nas nosas vitrinas, 
agardando mellores tempos para as letras e sabendo de que agora, xa cun cuarto 
propio, temos unha terra abondosa de creadoras. 
María Moreno, cacereña de nacemento, é galega de acollemento, chegando a Galicia 
no centenario da publicación de Cantares Gallegos, e na nosa lingua escribiu a súa 
obra, narrativa, especialmente infantil e xuvenil, poesía, teatro e ensaio.  
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Letras galegas 2018 
María Victoria Moreno
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Alfredo López Fernández, máis coñecido como 
Tokio, é ilustrador e biólogo mariño. Exerce un 
grande compromiso social e cultural a través da 
educación ambiental dende a Coordinadora 
para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA). 
Estas dúas actividades retroaliméntanse, non só 
polo traballo de ilustración científica, senón 
tamén porque moitas das súas obras de banda 
deseñada teñen tema relacionado co mar. 

Entre os anos 1988 e 1997 dedicouse 
profesionalmente á ilustración científica, 
debuxando para Fauna Ibérica do Museo de 
Madrid, de onde sairía o volume Cefalópodos.  

O seu traballo na banda deseñada galega vén 
xa do comezo desta,  alá polos anos 80 , cando 
publicaba, xunto a Gus Fernández, Emilio 
Rodríguez, Quique Enrique, Ramón Trigo ou os 
irmáns Tizón, en fanzines como Castrellis ou 
Catarsis ou tiras ilustradas para prensa local. 
Despois virían os semanarios A Peneira, A Nosa 
Terra ou hoxe Sermos Galiza. Recolle así a 
tradición da historieta gráfica en prensa, que 
tanto utilizou Castelao e que hoxe seguen 
autores como Dávila, Xaquín Marín ou Gogue, 
entre outros. En A Peneira publicaría a primeira 
versión de  A Causa do crime (1987) , que 
despois sairía en Demo editorial (2014). 
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Ilustración e banda deseñada

ARTE NA BIBLIOTECA



Dende 2011 publica monográficos de banda deseñada en Demo editorial: Cabana de balieiros (2011) 
e A causa do crime (2014). 

En 2017, sae De baleas, na editorial Caldeirón, traballo composto por un libro de poemas  de Eduardo 
Estévez, un cómic ilustrado por Tokio e un cd con música. 

Tamén ten colaborado en obras como Vistos para sentencia (Xunta de Galicia, 1993) ou Os 
humoristas e a língua (Amigos do Museo do Humor, 1997), dentro de antoloxías de humor gráfico; 
Cefálopodos (Museo de Ciencias de Madrid), Atlas de vertebrados de Galicia (Consello da Cultura 
Galega), ou A Natureza ameazada (Consello da Cultura Galega).  Polo que se refire á ilustración 
científica destacan os libros infantís Nogard, con Marilar Aleixandre, e Crónica dos catro viaxeiros, 
con Xoán Babarro. No seu blog podemos ver algunhas das súas ilustracións. Tamén realizou o 
storyboard para a curtametraxe de Chano Piñeiro O Camiño das estrelas. Carteis, portadas de discos 
e libros de texto complementan a súa creación. 

Dedica grande parte do seu tempo ao estudo e protección do medio mariño e é habitual atopar 
artigos seus en prensa e revista ou entrevistas en medios de comunicación. 

NO TINTEIRO | PÁXINA 15

Ilustración de Cabana de Balieiros

Participou en 1984  na primeira 
exposición de banda deseñada 
 que se organizou en Galicia, foi 
en Vigo, no Centro de Artes e 
Oficios. Como el mesmo conta 
nunha entrevista en Sermos 
Galiza (12 de xuño 2017)  foi en 
Vigo onde se xestou todo este 
mundo da banda deseñada 
galega, no ambiente da movida 
viguesa. Despois pasaría a 
Ourense ese epicentro, coas 
Xornadas de Banda deseñada. 



Juan Ondategui Rubio é soriano (Calatañazor) e de adopción galega. Esta doble identidade 
estará presente en todas as súas obras, tanto na temática como nas cores que utiliza. O diálogo 
entre a terra e o mar, as cores cálidas, ocres e vermellas, e o azúl das nosas paisaxes acuáticas. 

É licenciado en Historia da Arte pola Universidad Autónoma de Madrid, con formación en 
técnicas de gravado e estampa na Fundación CIEC (Centro Internacional da Estampa 
Contemporánea), de Betanzos. 
É tamén profesor de ensino medio. 
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Juan Ondategui Rubio

Terra
Para Bachelard a terra é imaxe do repouso, o arraigo e o refuxio, lévanos ao subterráneo e ao 
profundo, e polo tanto ao retorno á nai (2006, p. 16). E así as terras de Ondategui lévannos nunha 
viaxe interior á súa terra nai, de cores cálidas, ocres e encarnadas, polo que, se seguimos a teoría 
da cor de Kandinsky poderiamos evocar o concerto para violonchelo de Elgar, ou unha sonata de 
Handel. Asocia Kandinsky o vermello co corpóreo, os tons medios e apaixonados do cello; o laranxa 
ao son da campá cando toca o Ángelus, á viola ou a potente voz do barítono; porén os marróns 
teñen un son exterior débil, mais poderoso no interior, “retardación”, como o redobre do tambor 
(1982).

maio - xuño 2018

foto de Xacobe Meléndrez Fassbender
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A terra de Ondategui é Soria, a terra 
que ensoñaba Machado “árida e fría”, 
pero "¡tan bella! bajo la luna” (1981), é 
para o artista cálida, creación interior, 
refuxio, nai. 

Utiliza Ondategui técnica mixta sobre 
táboa, coa aplicación directa de 
terras, minerais e pigmentos puros, 
traídos de Soria. Como un alquimista 
impregna o soporte de “tintura 
íntima” (Bachelard, 2006). Quen 
observa imaxina e ensoña íntimo do 
seu creador. Sentimos a paisaxe, a 
natureza, a substancia da materia.  

Referencias bibliográficas 
Avilés de Taramancos, A. (1989). As torres no ar. Santiago de Compostela: Soteloblanco. 
Bachelard, G. (2006). La tierra y las ensoñaciones del reposo. Ensayo sobre las imágenes de la intimidad. 
México: Fondo de Cultura Económica. 
Kandinsky, V. (1982). De lo espiritual en el arte. Barcelona: Barral. 
Machado, A. (1981). Campos de Castilla. Madrid: Cátedra. 

Avoa, nai anterga ensumida na terra, 
cando mastigo o pan estou bicando 
o teu sangue imortal apodrecido, 
o froito do teu corpo semeado: A tua saiva 
que através dos séculos renasce. 
Doce esterco da vida! Bebo a auga 
do cano dos teus ósos cando bebo. 
Aniñada nos eidos teces a inconsútil firmeza 
do adival que me guia e asegura: Ariadna. 
É a tua man a que revive o lume, 
pomba escura do tempo na lareira. 
De ti provén a áscua e o fermento do canto, 
a sillaria na que me sinto forte, o arco 
do costelar que afondas, as raíces 
minerais que sostentan 
do xerme do teu colo, a miña vida 

Avilés de Taramancos

anaco de "Pájaro pardo" 78x108 cm



bibeduc.wordpress.com 
nebedaclubelectura.wordpress.com/ 

www.facebook.com/bibliotecaeducacionUDC 

@biblioeduca 

es.pinterest.com/cineduca 
es.pinterest.com/beducacion 

Podes consultar os números anteriores no noso blog 
bibedu.blogaliza.org/no-tinteiro 

                  
Biblioteca 
Facultade de Ciencias da Educación 
abril 2018 
www.educacion.udc.es/biblioteca 

As imaxes utilizadas están sometidas aos dereitos 
de copyright dos seus autores 


