
Ciencia escolar e-learning ONE HEALTH: e-InnoEduCO2

ERASMUS+ KA2  Strategic Partnership

Ref. Nº. 2020-1-ES01-KA226-SCH-095765

Consorcio:



School science e-learning 
ONE HEALTH

É un proxecto europeo, expresado baixo o
acrónimo e-InnoEduCO2, que resultou o máis
valorado nos presentados en España na
convocatoria extraordinaria de innovación
Erasmus+ KA226 (Asociacións Estratéxicas de
Apoio á Innovación) do ambito da Educación
Escolar convocada en setembro de 2020 dentro
do programa Erasmus+2020.

Trátase dun proxecto STE(A)M (ciencia,
tecnoloxía, enxeñaría, arte e matemáticas) que
permite que o alumnado desenvolva habilidades e
competencias relacionadas coa innovación para
compensar barreiras e carencias derivadas da
COVID-19. Atende así a unha chamada da
pandemia para renovar o compromiso cos ODS:
garantir que todos os mozos e mozas gocen da
oportunidade de triunfar na escola e desenvolver
coñecementos, competencias, actitudes e valores
que lles permitirán contribuír á sociedade no que
se refire a recuperación ecolóxica, abordando
respostas educativas á crise do cambio climático
e atendendo á chamada da ONU para atender á
Década das Ciencias Oceánicas para o
Desenvolvemento Sostible do 2021-2030. Busca
todo isto reforzando coas TIC a proxección
sincrónica e asincrónica de clases experimentais
que a COVID-19 imposibilitou por ratios e
distancias sociais. Dispón dun orzamento de
251.305,00 EUR (financiamento do 100 %).
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www.innoeduco2.org

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.

QUE É CIENCIA ESCOLAR e-LEARNING ONE HEALTH?
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E-InnoEduCO2 busca acadar dous obxectivos
xerais:

• Compensar as barreiras, brechas e
limitacións derivadas da crise COVID,
identificadas no informe da OCDE The impact of
COVID-19 on Education - Insights from Education
at Glance 2020 (Andreas Schleicher) para
impulsar un currículo escolar experiencial
baseado na aprendizaxe dixital. A través do
desenvolvemento e implementación de
modelos e-lab e e-eco vinculados á realidade
aumentada, que posibilita a carga xeolocalizada
de datos nos ecosistemas en campo e laboratorio
en diferentes océanos europeos.

• Reforzar a capacidade das institucións de
educación escolar para proporcionar unha
educación dixital inclusiva e de calidade no
ámbito científico, respondendo tamén á
Recomendación (UE) 2018/790 da Comisión do
25 de abril de 2018 relativa ao impulso das
competencias STE(A)M para o aproveitamento
das súas potencialidades, a transferencia de
coñecemento e o fomento dunha cultura
innovadora e de desenvolvemento sostible en
toda a sociedade e a todos os niveis, empezando
pola idade escolar.

www.innoeduco2.org

QUE OBXECTIVOS PERSEGUE
e-InnoEduCO2?

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.
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www.innoeduco2.org

Para acadar estes dous obxectivos xerais
propóñense os seguintes obxectivos específicos:

1. Estender ao conxunto da comunidade
educativa as prácticas de laboratorio e-learning
que permitan o desenvolvemento de procesos de
ensino-aprendizaxe experimentais no campo e no
laboratorio, con potencial formativo de calidade,
recorrendo a metodoloxías virtuais, multimedia ou
telemáticas máis accesibles.

2. Desenvolver deseños experimentais que
permitan seguir prácticas científicas de maneira
telemática, sen perder o potencial de observación
e indagación propio das experimentacións en
campo e laboratorio.

3. Reforzar os vínculos entre investigación
científica e sociedade a través da expresión
científica creativa e do desenvolvemento de
recursos TIC e de recursos artísticos
innovadores e atractivos para a transferencia do
coñecemento científico na contorna educativa e á
sociedade.

4. Concienciar sobre as relacións do cambio
global e o cambio climático a través de
actividades de mostraxe e prácticas de
laboratorio de simulación e reflexión seguindo o
enfoque One Health da OMS.

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.



QUEN FORMA O CONSORCIO E CALES SON OS PERFÍS 
E DESTINATARIOS?
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E-InnoEduCO2 vai ser desenvolto por un
consorcio formado por:

• Concello de Outes (líder do proxecto)
– ESPAÑA

• Universidade de Santiago de Compostela
– ESPAÑA

• Fundación Pública Galega Centro
Tecnolóxico de Supercomputación de
Galicia – ESPAÑA

• Universidade de Aveiro – PORTUGAL

• Agrupamento de Escolas de Aveiro –
PORTUGAL

• XXVI Liceum Ogolnoksztalcace – POLONIA

• Universitatea Alexandru Ioan Cuza
– ROMANÍA

Esta asociación multisectorial estratéxica para
a innovación educación orienta as súas
actuacións a proporcionar unha educación
dixital inclusiva e de calidade, a través dun
modelo pedagóxico e-learning STE(A)M-TIC,
que permita compensar as carencias da UE da
era COVID-19 en Educación Escolar telemática
na experimentación científica escolar.

www.innoeduco2.org
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Universitatea Alexandru Ioan
Cuza

XXVI Liceum Ogolnoksztalcace

Centro de Supercomputación 
de Galicia

Universidade de Santiago de 
Compostela

Concello de Outes

Universidade de Aveiro

Agrupamento de escolas de Aveiro

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.
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Os grupos destinatarios son:
• Docentes
• Expertos/as e entidades vinculadas ao
ámbito educativo

• Estudantes de Educación Secundaria.

O Concello de Outes lidera o proxecto. É unha
administración local cun forte compromiso co tecido
educativo do seu territorio e co desenvolvemento
sostible do seu concello. Terá acceso directo aos
participantes escolares a través dos socios non
formais como o IES Virxe do Mar e o IES Poeta
Añón.

As tres universidades son complementarias. A
Universidade de Santiago de Compostela
(especializada no ámbito da Pedagoxía e da
Didáctica), a Universidade de Aveiro
(especializada no uso de tecnoloxías para a
divulgación científica) e a Universidade Alexandru
Ioan Cuza (especializada na investigación ecolóxica
en bioindicadores de contaminación, na análise
estatística e en representacións gráficas en estudos
de Ecoloxía) son universidades de referencia na súa
aposta pola excelencia educativa, promovendo a
innovación pedagóxica sustentada nas tecnoloxías
da aprendizaxe e o enfoque STE(A)M.

O Centro de Supercomputación de Galicia é un
centro especialista na aplicación de computación e
comunicacións de alto rendemento.

O sector escolar está formada polo Agrupamento
de Escolas de Aveiro, que é unha asociación

www.innoeduco2.org
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profesional vinculada a unha agrupación de centros
educativos, e polo Centro de Educación Secundaria
Superior Liceo XXVI de Lodz. Estes dous socios
escolares permitirán o acceso directo á Comunidade
escolar e ao alumnado.

O consorcio tamén terán acceso directo aos
participantes escolares nos territorios sen escolas
socias formais e a través dos seus socios escolares
non formais. Sobre a participación dos stakeholders
nos eventos multiplicadores, as entidades socias
teñen unha relación fluída coas partes interesadas
relevantes, como Institutos de Ensino Secundario,
Escolas de Primaria, Administracións públicas
rexionais, nacionais e locais, outras asociacións,
beneficiarios finais, etcétera.

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.
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As actividades desenvólvense a través de seis
módulos:

1. Coordinación e xestión.

2. Difusión e explotación de resultados.

3. Desenvolvemento da metodoloxía STE(A)M
e tecnoloxías e-learning. Incluirá:

• Desenvolvemento dun sistema interactivo
dixital de laboratorio (e-Lab).

• Desenvolvemento dun sistema de intercambio
de información xeolocalizada nas prácticas de
campo.

• Desenvolvemento de sistemas de integración
de datos.

• Desenvolvemento dunha aula virtual acoplada
ao sistema de webinar para clases telemáticas.

5. Formación de profesorado. Incluirá:

• Elaboración de materiais didácticos de apoio
científico e alfabetización cinematográfica.

• Deseño dun itinerario de formación en liña de
formadores.

CALES SON ACTIVIDADES E OS RESULTADOS DO PROXECTO?

• Elaboración dunha guía metodolóxica para o
uso didáctico do sistema de formación
telemática.

• Formación para educadores no Delta do
Danubio.

• Desenvolvemento e execución dun Plan de
formación continua para o profesorado.

6. Campus «One Health» de iniciación á
investigación e á comunicación. Incluirá:

• Deseño metodolóxico dunha experiencia e-Lab
e programa de contido formativo do piloto:
«Ciencia do marisqueo e do cambio climático
desde a hidroecoloxía e a parasitoloxía».

• Campus «One Health» de iniciación á
investigación e á comunicación.

• Avaliación dos resultados da formación e
incorporación de medidas correctoras no
programa formativo.

7. Intervención socioeducativa para a
transferencia á sociedade. Incluirá:

• Establecemento dunha Rede de escolas
comunitarias sostibles.

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.
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• Elaboración de recursos didácticos de
transferencia científica aloxados na aula virtual.

• Promoción das cinco escolas comunitarias
mediante os eventos multiplicadores.

• Estratexia de transferencia e explotación de
resultados.

Destes módulos de actuación xurdirán cinco
produtos e dúas actividades de mobilidade así
como un evento multiplicador para centros
educativos de cada país.

Os cinco produtos que se obterán son:

• Plataforma de clases presenciais a distancia
sincrónicas, con aula virtual. Coord. CESGA

• Batería de recursos e-learning. Coord.
UAveiro

• Itinerario formativo con guía metodolóxica
para o profesorado. Coord. USC

• Programa formativo «Campus One Health de
iniciación á investigación e a
comunicación» para o alumnado. Coord.
Agrupamento de Escolas de Aveiro

• Recursos didácticos para a transferencia
científica á sociedade. Coord. Concello de
Outes.

As dúas actividades de mobilidade son:

• Formación para educadores no delta del
Danubio (Universitatea Alexandru Ioan Cuza
din Iasi).

• Campus «One Health» de iniciación á
investigación e á comunicación en Aveiro
(Agrupamento de Escolas de Aveiro).

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.
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O proxecto iniciouse o 1 de marzo de 2021 e
remata o 28 de febreiro de 2023.

www.innoeduco2.org

CAL É O CRONOGRAMA DO SEU DESENVOLVEMENTO?
O seu cronograma desenvolvese ao longo dos
cursos 2021-2022 e 2022-2023 da seguinte forma:

Set
21

Dec
21

Conseguido

SET
21

OUT
21

NOV
21

DEC
21

XAN
22

FEB
22

MAR
22

ABR 
22

MAI 
22

XUÑ
22

XUL
22

AGO
22

SET
22

OUT
22

NOV 
22

DEC 
22

XAN 
23

FEB 
23

Batería de recursos e-learningDec
21

Dec
22

Conseguido

Itinerario formativo con guía metodolóxica para o profesoradoSet
21

Xan
23

Conseguido

Programa formativo «Campus One Health de iniciación á 
investigación e a comunicación» 

Xan
22

Set
22

Conseguido

Recursos didácticos para a transferencia científica á sociedade
Mar
22

Feb
23

Conseguido

22 – 28 de xullo
Formación Delta Danubio

3 –7 de setembro
Campus One Health 

Plataforma de 
clases a distancia

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.
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Esta candidatura foi a máis valorada das 23
financiadas dunha avaliación da orde de 500
candidaturas. Foi avaliada con 92 puntos dun
total de 100 coas seguintes puntuacións:
relevancia (30 puntos), calidade de deseño e
execución do proxecto (14 puntos), calidade do
equipo do proxecto e dos acordos de cooperación
(19 puntos), impacto e difusión (29 puntos).

O informe de avaliación destaca que o proxecto
tende a potenciar a aprendizaxe dixital e
científico no currículo escolar, aproveitando
as vantaxes da realidade aumentada para
suplir a imposibilidade dunha experiencia
empírica tanxible. Contempla a produción de
cinco resultados intelectuais: unha plataforma de
clases presenciais a distancia sincrónicas, con
aula virtual (IO1); unha batería de recursos e-
learning (IO2); un itinerario formativo con guía
metodolóxica para o profesorado (IO3); un
programa formativo "Campus One Health de
iniciación á investigación e comunicación" para o
alumnado (IO4); e a elaboración de recursos
didácticos para a transferencia científica á
sociedade (IO5).

Destacan nel numerosas fortalezas. Áchase
aliñado coas prioridades da acción KA226, cun
marcado carácter innovador e transnacional.
Os obxectivos son certeiros e parten dunhas
necesidades ben definidas, sendo susceptible de
establecer lazos de cooperación intersectorial e
interxeracional.

CALES FORON OS RESULTADOS DA AVALIACIÓN?
O plan de traballo aparece descrito con
exhaustividad, secuenciando as diferentes fases
xunto con eficaces medidas de seguimento e
control. Percíbese claramente a contribución das
actividades ao logro dos obxectivos, por medio
dunha metodoloxía adecuada e uns contidos ben
definidos, recaendo o protagonismo nos
participantes. Así, nas mobilidades, propúgnase
un correcto procedemento de selección, tanto do
alumnado como do profesorado, en base á súa
implicación no proxecto e priorizando ás persoas
con menos oportunidades. Apúntanse pertinentes
ferramentas de validación das aprendizaxes.

O seu equipo demostra un balance de
competencias positivo e as tarefas aparecen
asignadas de maneira equilibrada e coherente
coas habilidades e experiencia de cada membro,
contando, ademais, coa colaboración de socios
non formais. Tanto os mecanismos de
comunicación como a periodicidade das
interaccións son sumamente operativos. A
incorporación dun socio novel contribuirá a
potenciar a súa internacionalización. Prevese un
considerable impacto da proposta en diversidade
de ámbitos e persoal e sobresae un plan de
avaliación ben deseñado que contempla
variedade de axentes, momentos, instrumentos,
criterios e indicadores. As estratexias de difusión
dos resultados son igualmente excelentes e a
sostebilidade do proxecto queda asegurada
mediante acertadas actuacións.

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.
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¡Séguenos nas redes sociais!                             
#InnoEduCO2 

@innoeduco2

@innoeduco2

info@innoeduco2.org

InnoEduCO2

O Proxecto ‘e-InnoEduCO2’ está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido deste e-leaflet é responsabilidade exclusiva do Proxecto e-InnoEduCO2 e

nin a Comisión Europea nin o Servicio Espaól para a Internacionalización da Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.

https://www.instagram.com/innoeduco2/
https://twitter.com/innoeduco2
https://www.facebook.com/innoeduoco2

