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Hoxe cúmplense catro anos dende a saída do 
primeiro número de "Na Escola", nás páxinas 

centrais do diario La Región. Cando principiamos 
estra aventura, ninguén podía prever unha 

duración tan longa, unha periodicidade tan conti
nuada nen unha presencia crecente no sur de 

Galicia. Especialmente miníndonos no espello 

Calro anos de defensa e divulgación
 
da renovación pedagóxica en Galicia
 
o o suplemento pasou por cinco etapas diferenciadas ao langa destes anos 

Se ben hoxe é unha práctica 
habitual de moitos diarios a publi
cación de páxinas ou suplemen
tos de educación na act.ualidade, 
en poucas ocasións se aposta 
pola renovación e galeguización 
educativa como nesta, aínda que 
non está ben que nos o digamos, 
senón que sodes os lectores os 
que tedes a última palabra e 
compraceríanos moito o envio de 
críticas e suxerencias. 

En números vinderios, amplia
remos o indice de temas publica
dos dende o número 33, no que 
tamén se facía balance do pri
meiro ano. Agora son tres é1nos 
máis, nos que temos feito certas 
modificacións, dentro das nosas 
posibilidades, para analizar pro
blemas pedagóxicos, presentar 
experiencias, dar a conocer re
cursos, informar de libros e no
vas, así como afrontar certas si
tuacións con humor e ironía. 

Na Escala pasou por cinco eta
pas nesta andaina de catro anos. 
A primeira, que engloba os nú
meros un ao doce, foi unha etapa 
de proba, de configuración dun 
modelo de suplemento, que ex
perimentaría poucos cambios 
nas etapas seguintes, xa que a 
meirande parte das seccións res
pondían ÓS obxetivos propostos. 
O equipo de redacción estaba 
composto por catro personas de 
Ourense e dúas de Vigo, na pers
pectiva de ampliar o suplemento 
a todo o sul de Galicia, sen con
querilo até máis adiante. 

Segunda etapa 

A segunda etapa, dos números 
trece ao coarenta e catro, corres
ponde ao curso 88-89, e supón a 
consolidación en Ourense, cun 
consello de redacción integrado 
por seis personas en Ourense e 
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Este ano non hai número sobre educación republicana por coincidir vacaclóns. 

cunha estructura lixeiramente 
modificada, mantendo unha pri
meira páxina de reflexión teórica 
e unha final para novas, tira, li
bros e humor, pero especializan
do as duas centrais en experien
cias e recursos monográficos. 
Con este novo modelo, a aporta
ción didáctica dos propios en si
nantes recibe atención dicrecta, 
eliminando a páxina que viñamos 
adicando a un colexio. 

Na terceira etapa ademáis de 
cambiar dos mércores para os 
martes, produciuse a ampliación 
territorial coa publicación con
xunta en Atlántico e La Región. O 
cambio máis notorio foi, polo tan
to, a atención outras novas que 
se producían en Pontevedra, Vi-
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da historia, viamos que só o diario La Zarpa en 
1930, tiña unha páxina pedagóxica durante un 
periodo inferior a un ano, mentras La Región non 
tivera unha tentativa seria de divulgación de ideas 
pedagógicas. Atlántico Diario creou un suple
mento educativo un mes antes da saída de Na 
Escola, pero sin continuidade. 

go e comarcas lindantes. O con-
sello de redacción ampliouse a 
nove membros, cinco de Ouren
se, dous de Vigo, un do Salnés, 
mailo autor do Garabulliño. Esta 
etapa abrangue dende o número 
coarenta e cinco ó sesenta e tres. 
Este publicado o trece de marzo 
supuxo unha interrupción até o 
curso seguinte, por causas alleas 
a NEG e ó consello de redacción. 

Temos que recoñecer que a 
. volta en outubro xa non se produ
ciu coa mesma ilusión de comen
zo, un certo cansancio afectou a 
boa parte dos promotores da ex
periencia, Dende o número se
senta e catro ó noventa e catro, 
publicación volta a cubrir un cur
so completo. No concello de re
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dacción soio participan oito per
soas, pero contamos con colabo
ración en toda Galicia. 

Para rematar situamos na eta
pa iniciada con este curso que 
andamos, na que NEG asume a 
responsabilidades de elabora ca
da semana o suplemento, ba
seándose no traballo distribuido 
entre catro grupos; un formado 
por: Manuel Alvarez Cruz (Lo
vios), Cecilio Bello (Salnés), Xoan 
Manuel Carbal lo (Montederra
mol, Xosé Manuel Cid (Facultade 
de Humanidades de Ourense, 
Cristina Caruncho (EU de FP 
de EXB de Ourense), Xosé Antón 
Fontelo (Cruz Vermella de Ouren
se); outro formado por: Antonio 
Fernández Pererira (C.P de Sa
rreaus), Pedro Membiela Iglesias 
(EH de F. del P de EXB), Merce
des Suárez Pazos (Facultade de 
Humanidades de Ourense);' un 
terceiro integrado por: Manuel 
Bragado (Edicións Xerais de Vi
go) Antón Fernández Alvarez 
(E.U. de F. del P de EXB de 
Pontevedra) Carmen Pereira 00
mínguez (Facultade de Humani
dades). E o carta do que forman 
parte: David Cortón (F.P. de Ve
rin), Eduardo Fuentes (E.U. de F. 
del P. de EXB de Lugo e Merce
des González Sanmamed (C.P. 
de Covadonga). Para cubrir o 
apartado de humor, Xoan Manuel 
Afldrade fai "O Garabulliño" e 
Beatriz Sarria, fai "A Pelouriña". 

En alguna etapa da publica
ción colaboraron temén como 
coordenadores: Calo Iglesias, 
Xesús R. Jares (Vigo); Mariló 
Candedo (A Coruña); Manolita 
Garrido (Ourense), Antón Rozas 
(Salnés), Rafael Ojea (Vigo), Puri
ficación Mayobre (Ourense), 
Asunción Arias (Ourense) e gru
po de profesores/as do Colexio 
Guillelme Brown. 

E ~ ~ c..c:JA.o 
~c:b~ 
H tJ"" ~Ch~d? 
~~--

sobre o 
suplemento 
Na Escala 

Para tratar de vencellar 
máis directamente o suple
mento Na Escola coa renova
ción educativa nas aulas, pro
xéctase a realización dun se
minario tódolos los venres do 
terceiro trimestre polas tardes, 
no que poden participar, ade
máis dos coordenadores, to
dos aqueles profesores e pro
fesoras dos distintos niveis 
educativos que teñan interés, 
por unha banda, en levar ás 
aulas os recursos e experien
cias que aquí se presentan, e 
por outra colaborar con nós 
no futuro para tentar mellorar 
a calidade dos traballos, ofer
tar máis variedade de temas e 
áreas tratadas, sí como anali
zar con máis rigor problemas 
de actualidade. 

Facultade de Humanidades 

O seminario terá lugar na 
primeira planta da Facultade 
de Humanidades. A activida
de atópase entre as que soli
citou Nova Escala Galega á 
Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia, como activi
dade de inverno dos MRPs, 
··:unto con outras que tamén 
poden ser de interés do profe
sorado. 

Temos que salientar espe
cialmente as actividades de 
Educación para a Paz. Xa se 
teñen celebrado as V Xorna
das en Ourense e un curso 
intensivo en Santiago, ade
máis da publicación Novapaz 
e restan os VI Encontros que 
terán lugar en Gandario, os 
días 24, 25 e 26 de este mes, 
baseados como tódolos anos 
no debate horizontal de expe
riencias, materias e recursos 
que presentan diversos colec
tivos. 

Póñense en marcha tamén 
os seminarios de educación 
para a paz (Vigo) e o semina
rio sobre correspondencia e 
intercambio escolar (Ou
rense). 

Outras actividades 

Outras actividades qU':l se 
celebrarán en toda Galicia e 
das que tamén iremos dando 
información so: IV Xornadas 
de Educación Ambiental (Bar
banza, en maio); 1I Xornadas 
de Educación Ambiental (Sal
nés, maio); IV Xornadas de 
Normalización Lingüística 
(Santiago); Xornadas dA diná
mica de grupos (Santiago) e 
Humor e Escola (Ourense, en 
xuño), Seminario de Orienta
ción e Tiroría, Seminario de 
elaboración de materiais de 
matemáticas e áreas afíns,_ 
Seminario de Educación In
fantil e primaria, Exposición 
de Matemáticas, Xornadas 
pedagóxicas da Costa da 
Morte (A Coruña), Xornadas 
de Didáctica da Filosofía e 
dúas Escalas de Verán. 



_2_8_/_L_a_R-----.:egl=--·_ón ~ N A ESCOLA Martes, 7 de abril de 1992 

Indice de temas tratados 
(abril 1989-marzo 1992) 

Nesta singladura desenrolada polo suplemento 
educativo Na Escala, dende abril de 1988, moitas 
causas pasaron no naso entorno e no entorno 
educativo. No número 33 de 5 de abril de 1989 xa 
salíu un índice de temas tratados dun ano de 
suplemento educativo. Hoxe eiquí reseñamos 
unha parte do índice dende o número 34 ate o 
número 66. 

o devandito indice presenta o re
sumen dunha documentación de 
gran valor tanto como colección co
mo base de datos e temas tratados 
Nun dos seguintes números sairá o 
restate indice. Como podedes ver o 
desglose deste índice está feito en 
base ao Estudios e reflexións teóri
cas, experiencias e recursos, tiras crí
ticas e libros comentados. Ao longo 
desde anos abordáronse temas de 
actualidade, a historia da escola e 
festas populares e días reivindica
tivos. 

Estudos e 
reflexións teóricas 

• Unha nova conmemoración repu
blicana (12 de abril de 1989). Hermi
nlo Berreiro. 
• Aquela renovación educativa en 
Ourense. (12 de abril de 1989) Balta
sar Vázquez. Mestre Republicano. 
• Sobre a didáctica da historia. (12 
de abril de 1989). Xabier Castro 
• Arredor da didáctica da xeografía 
(19 de abril de 1989) Xosé Manuel· 
Souto. 
• Primeiro de Maio. Día da clase tra
bailadora. O profesorado no día dos 
traballadores (26 de abril de 1989). 
Merced~s Suárez. 
• A Festa dos Maios: O ciclo do Maio 
en Galicia. (3 de maio de 1989). 
• As adaptacións curriculares: limita
cións e per.3pectivas. (10 de maio de 
1989). Eduardo X. Fuentes 
• O galego no er..3ino. (17 de maio 
de 1989) 
• Movementos de Renovación Peda
góxica. (24 de maio de 1989). Mar¡olo 
Bragado. 
• O curriculum disciplinar e o curri
culum global izado (24 de maio de 
1989). Reyes Hernández. 
• 5 de xuño: Día Mundial do Medio 
Ambente. A educaión ambientai en 
nunha biosfera en perigo. (21 de maio 
de 1989). Manuel A. Fernández. 
• O humor, un lugar no curriculum (7 
de xuño de 1989). Joaquina Galego. 
• Da escola á Universidade. (14 de 
xuño de 1989) 
• Os centros de formación continua
da do profesorado. (21 de xuño de 
1989). Xosé Ramos 
• Escolas de verán das MRPs. (21 
de xuño de 1989). Manolo Bragado e 
Xosé Manuel Cid. 
• Propostns de transformación social 
por medio da educación. O Krausis
mo en Gallcfa (11 de outubro de 
1989). Purificación Mayobre. 
• O debate sobre o horario escolar. 
(17 de Dutubro de 1989). Antón 
Costa 
• A frmación do profesorado. (24 de 
outubro de 1989). E. X. Fuentes e 
Mercedes Sanmamed. 
• Un plan para formar o profesorado. 
(1 de novembro de 1989) Manolo 

. Bragado. 
• A fe sta popular do magosto. (7 de 
novembro de 1989). A. Fidalgo. 
• A festa da escola (7 de novembro 
de 1989). María Saúde. 
• A teoría e práctica da educación 
polo trabal lo. (14 de novembro de 
1989). X. M. Cid 
• Planificala escola dende a propia 
escola e o seu entorno. (28 de novem
bro de 1989). María C. Bello 
• Influencia da Ilustración e da Revo
lución na educación peninsular. (5 de 
decembro de 1989). 
• Xogos de simulación Unha teoría 
que desenvolve a imaxinaciÓn. (12 de 
decembro de 1989). Grupo Gaia. 
• Com8dores escolares. (19 de de· 
cembro de 1989). David Cortón. 
• O consumo na Escola. (9 de xanei
ro de 1990) Antón Rozas 

• A educación de adultos/as en Gali
cia. (16 de xaneiro de 1990). 
• Solucións alternativasna educa
ción de adultos/as (16 de xaneiro de 
1990). 
• Paz e formación do profesorado. 
(23 de xaneiro de 1990). Xosé Manuel 
Cid. 
• Coeducar é educar para a paz. (30 
de xaneiro de 1990). 
• Coñecemento social na escola in
fantil (16 de febreiro de 1990). 
• A Escola laica netrual. (13 de fe
breiro de 1990). Xosé Manuel Cid. 
• "O El'Il{oido" de Verín visto polos 
escolares. (13 de marzo de 1990). 
• América nas vísporas do "Descu
brimiento". (11 de outubro de 1990). 
• A educación da muller a principios 
do século XX, unha ensinanza raquíti
ca (18 de outubro de 1990). Rosa 
María Capel. 
• A metodoloxía do ensino das mate
máticas. (25 de outubro de 1990). 

Experiencias 
e recursos 

* Facendo unha xeografía parro
quial. (12 de abril de 1989). Armando 
Fernández Mazas.* Suxerencias didácticas para a uti
lización da prensa na escola. (12 de 
abril de 1989). Mercedes Sanmamed 
e Edurado X Fuentes.* Construcción dunha maqueta tridi
mensional a partir dun mapa topográ
fico. (19 de abril de 1989).* Apuntes sobre a educación am
biental. (26 de abril de 1989). Antón 
Roza Caeiro
* Os maios na e$cola (10 de maio 
de 1989). Plácido Blanco Bembibre.
* Un modelo de normalización lin
güistica no ensino (17 de maio de 
1989). VI Asamblea de Nova Escola 
Galega.* Actividades interdisciplinares so
bre o día dos traballadores realizados 
por alumnos de 1° de BUP dellnstitu
to de Xinzo da Limia. (24 de malo de 
1989) Grupo de profesores de Xinxo.
* Unha experiencia: fac"lndo comics 
na clase de ingles. (31 de maio de 
1989). Socorro Femández* O corpo humano: unha experien
cia informá1ica (31 de amio de 1989). 
X03n Barreiro.* Obradoiros na escola: unha expe· 
riencia no CP. de Beariuz. (7 de xuño 
de 1989).
* Os talleres no CP. de Mariñaman
sa (7 de xuño de 1989). Profesores 
que colaboran: Felisa Vázquez, Rosa 
Muñoz, Carmen Rodríguez, Asunción 
Arias, Marisol GÓmez.
* Da Escola a Universidade Unha 
experiencia videográfica no Instituto 
de BUP Otero Pedrayo de Ourens'3 
(14 de xuño de 1939)
* Coñecer a cidade por medio do 
transporte colectivo (17 de outubro 
de 1989). Carmen Morán de Castro.
* Teatro de sombras nas ciencias 
sociais (24 de outubro de 1989). Mar
garita Santás Araújo.* Experiencias e recursos para a 
clase de inglés (1 de novembro de 
1989). Montserrat Paz Núñez.* Que opinan os nenos das nenas. 
(7 de 'novembro de 1989). María 
Saúde
* Centro Educativo Social Monteale
gre, un proxecto para a integración. 
(14 de novembro de 1989). Equipo 
Educativo do centro* A Aula de acuicultura (28 de no
vembro de 1989). María Cecilia Bello.
* Interdisciplinaridade no ciclo me
dio. Construcción de mapas. (19 de 
decembro de 1989). Rufino Fernán
dez. Lucinio Galaga Hernández. Pe
dro Pérez Santamarina 

* Un plan de traballo sobre as revo
lucións. As revolucións burguesas. (5 
de decembro de 1989). Purificación 
Mayobre.
* Xogando a axudar á naturaleza. 
(12 de decembro de 1989).* Constitución do medio ambente .. 
(9 de xaneiro de 1990) CP o Pombal 
de Vigo.* Portección Civil en centro docen
tes. Exercicio práctico de evacua
ción. (16 de xaneiro de 1990) Xosé 
Pedro Morais Gallego.* Materiais de educación para a 
paz 623 de xaneiro de 1990). XeSlJS 
Rodríguez Jares.* Una caixa na clase de ciencias. 
(16 de febreiro de 1990). Pepe Alva
rez Castro. 

* Experiencias de Educación Vial 
(13 de febreiro de 1990). Profesores 
del C.P. Inmaculada de Barrocás. * Obradoiro de Pantallas. (13 de 
marzo de 1990). Jorge Regal Lamelo, 
María Teresa Casal Domínguez, Ma
nuel López Casas, Jesús Carrera 
Santana. 

* A escola en Galicia escomenza 
dede a casa (11 de outubro de 
1990). .
* Una pita na escola: actividade pa
ra a educación. Diario da pita Milla. 
(18 de outubro de 1990)
* Crúzalo río, un xogo para o estudio 
da probabilidade. (25 de oUlubro de 
1990). Antón Labraña. 

Tiras 
• Tiras críticas (5 de abril de 1989). 
• O curso de adaptación en Ouren
se. (5 de abril de 1898). Mercedes 
Suárez Pazos. 
• Reividicacións salariais dos mes
tres republicanos. (12 de abril de 
1989) Xosé Manuel Cid. 
• Primeiro aniversario. (26 de abril 
de 1989). Herminio Barreiro. 
• Festa na escola: os maios. (3 de 
maio de 1989). María Saúde. 

. • Cada vello que morre é un ha bi
blioteca que arde. (10 de maio de 
1989) 
• Teoría-Práctica. (17 de maio de 
1989) David Cortón. 
• Apoios eocnómicos aos IMRPSs 
galegos (24 de maio de i 989) José 
Paz Rodríguez 
• Arredor dun artigo de Carballo Ca
lero. (31 de maio de 1989). Xosé Ma
nuel Cid. 
• Reflexións dunha nai que participa 
nos obradoiros do colxi o de Beariz. (7 
de xuño de 1989). Rosa María Barros. 
• No tempo dos cabazos. (14 de xu
ño de 1989). David Cortón. 
• Acordos da Xunta de personal do
cente (17 de outubro de 1989). 
• Curso de aptitude pedagóxica~en 
Ourense e Pontecedra (7 de novem
bro de 1989) Xosé Manuel Cid. 
• ¿Pedagoxía no psiquiátrico? (14 
de novembro de 1989) Santi Esteve. 
• Entorno e escola: reiacións contro
vertidas. (28 de decembro de 1989). 
Luis Caldelas. 
• Os ilustradiños da actual reforma. 
(5 de decembro de 1989). Conchi 
González. 
• A matanza do porco resultou ser a 
matanza da actividade (12 de decem
bro de 1989). Asunción Arias. 
• ¿A quen Ile preocupa a Educa
ción? (19 de decembro de 1989). Luis 
Caldelas. 
• Publicidade e consumismo infantil 

e xuvenil. (9 de xaneiro de 1990) 
Antón Rozas Caeiro. 
• Música nas aulas (16e xaneiro de 
1990) Xavler Alvarez. 
• Normalizar a paz (23 de xaneiro 
de 1990). X.R Jares. 
• Re-significando. (30 de xaneiro de 
1990) 
• ¿Escolarizar ós tres anos? (6 de 
febreiro de 1990). Manuel Bragado 
Rodríguez. 

Libros* Bibliografía sobre medios de co
municación e prensa na escola. (5 de 
abril de 1989).* "Educación e ideoloxía en Ouren
se na II República". Cid Fernández 
X.M .. Servicio de Publicacións da Uni
versidade. Santiago 1989. Herminio 
Barreiro. (12 de abril de 1989).* Lecturas para o debate curricul-ar 
en Xeografía. "La enseñanza de la 
geografía" Graves, N. (1985). Visor, 
Madrid (19 de abril de 1989). "La 
didáctica de la Geografía". Bailey, P. 
(1987). Cincel, Madrid (19 de abril de 
1989).* "Manual de Creatividad. Mauro 
Rodríguez Estrada. Ed. Trillas, Méxi
co, 1985. Oiga Gómez González (3 
de maio de 1989).* "Juegos y deportes cooperativos". 
Terry Orlick. Ed. Popular, Madrid 
1986. María Luisa Puga Garcés (10 
de maio de 1989).* "Para enseñar no basta con saber 
la asignatura" Fernando Hernández e 
Juana Maria Sancho LAINCuader
nos de Pedagogia, 1989. X.M Cid (17 
de maio de 1989).* Técnicas e xogos cooperativos 
para toda-las idades". Xesús Rodrí
guez Jares. Ed. Vía Láctea/Nova Es
cola Galega. 1989 (24 de maio de 
1989).* Educación Ambiental (31 de maio 
de 1989)* "Didáctica do entorno: A igrexa 
conventual de San Francisco". Fuen
tes Abeledo, e González Sanmamed, 
M, 1989. Concello de Betanzos. Mer
cerdes Suárez Pazos (7 de xuño de 
1989)* "El curriculum: una reflexión sobre 
la práctica. J.Gimeno Sacristán. 1988. 
Morata Madrid. Eduardo Xosé Fuen
tes Abeledo (14 de xuño de 1989)* "Guerras de baja intensidad". Ma
riano Aguirre-Robert Matlhews (21 de 
xuño de 1989).* "Apuntes da nosa historia esco
lar". Xosé Manuel Cid (10 de outubro 
de 1989).* "La escuela infantil a los cuatro 
años" L.Selmi e A.Turrini. MEC - Mo
ral. Madrid, 1988. María Luisa Puga 
Garcés (17 de outubro de 1989).* "La ciencia de los alumnos, su utili
zación en la didáctica de la Física y la 
Química". Hierrezuelo, J. e Montero, 
ALAIA - MEC, 1988, Madrid, David 
Cortón (24 de outubro de 1989)* Festas e xogos na escola (7 de 
novembro de 1989).* "Encuentros en la imaginación". 
Fundación Sol, Hachuel de Burgos, 
1989. Mariló Candedo (14 de noviem
bre de 1989).* "Escola e mestres: a educación en 
Galicia da Restauración á II Repúli
ca". Antón Costa Rico. Santiago 1989, 
Consellería da Presidencia. Rosa Ma
ria Rúa (5 de decembro de 1989). * "Enseñar historia". Frutos Rodrí
guez, J 1989 LAIA, Nuevas propues
tas Barcelona. Eduardo Xosé Fuen
tes Abeledo (19 de decembro de 
1989).* "Organización Escolar Aplicada a 
la Escuela Infantil". Ed. Edinford, SA 
Málaga 1989 (9 de xaneiro de 1990). * Educación de adultos. Mercedes 
Suárez Pazos (16 de xaneiro de 
1990)* Materiais en galego sobre educa
ción para a paz (23 de xaneiro de 
1990)* "Itínerario Ourense-Castrelo" 
P.Membiela Iglesia, Cid Manzano, 
M.C. e outros, Concello de Ourense 
Mercedes Suárez Pazos (6 de febrei
ro de 1990). * VV.AA. O Asociacionismo cultural 
en Galicia. Coedic. Xunta de Galicia e 
Universidade de Santiago (13 de fe
brerio de 1990).* "Arqueología antropológica" "En
señanza da lengua na educación in
termedia" (11 de outubro de 1990). * "Aprend.o a traballar". (18 de OlJtu
bro de 1990)* "Probas e refutacións" (25 de outu
bro de 1990) 
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CITROEN AX DIESEL N U EVA GENERACION
 

DIESEL 
APRECIO DE
 
GAS10LINA 

Esto es lo nuevo generación de Citroen AX
 
Nuevo en su diseño, en su interior y su equipa

miento. Como lo goma Citroen AX Diesel, ahora
 
más genial que nunca. Con uno
 
nuevo generación de motores TU
 
dlesel más fiables yrobustos que
 
hocen del Citroen AX Diesel un
 
vehículo con brío, llenos de fuerzo y
 
nervio. Con uno aceleración de Oo 100 Km/h en
 
14,3 segundos y un consumo de 3,6 litros o 90
 
KmIh que ha batido todos los récords. Ahora con
 
lo oportunidad único de obtenerlo o un precio
 
similar oun modelo de gasolina.
 
Un especial Citroen Diesel, sólo hasta fin de mes,
 
que convierte 01 Citroen AX en más genial que
 
nunca.
 

PRECIO *MODELOS 3 PUERTAS 

Idéntica promoción para versiones 5 puertas. 

1.071.989 Ptas. 
1.095.245 Ptas. 

AX 14 TD Diesel 

AX 14 TGS Gasolina 

m 
CITROEN 

CITROEN AX DIESEL NUEVA GENERACION. MAS GENIAL QUE NUNCA.
* Precios máximos recomendados. Incluye ¡VA, transporte y promoción. Vá:,do para vehículos en stock en Península y Baleares. No acumulable a otras ofertas promociona les 
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o recente "affaire Xin..
 
zo" pode servir, cando
 
menos, para por de
 
manifesto a dupla mi

sión que teñen que
 
exercer os docentes:
 
académica e adminis

trativa (onde incluimos
 
os aspectos disciplina

rios). No presente arti

go, o que pretendemos
 
é facer unha análise
 
desta dupla misión coa
 
intencionalidade de
 
chamar a atención so

bre un aspecto tratado
 
en diversos ámbetos
 
docentes: a separa

ción, como acontece
 
noutros diversos Esta

dos, destas dúas mi

sións.
 

Pola restauración do control académico
 
especiais, a Universidade se 

ao seu mundo laboral faino cunha 
o docente, cando se incorpora 

"molle" máis.
 
mentalidade e una misión acadé
 A parte administrativa queda 
mica; máis na práctica vese in para a Administración. E non so 
mersso nun submundo adminis iso, senón que se debería cear, 
trativo que, a hora da verdade, ou millar dito ampliar e modificar 
"cómelle máis tempo que a súa a composición da plantilla de ad
función inicial: a de ensinar unha ministrativos que traballan nos 
c;,Jeterminada disciplina, transmi institutos. Serían estes adminis
tindo unhos determiñados coñe tradores dos centros os que se 
cementos". 'ocuparían de xestionar os institu

Hai anos esta función, que nós tos, deixando para os docentes 
denominamos académica, esta as cuestións académicas. Diste 
ba prácticamente controlada pa xeito un docente non tería que 
la Universidade, polo menos no compaxinar a práctica da filoso
refente ao ensino secundario. E fía coa loita libre contra as factu
non ten nada de peculiar, xa que ras. Os diréctores explicarán ma
a fin de cantas a finalidade deste temáticas, e non se verían inmer
ensino secundario non era outra sos en aspectos disciplinarios. 
que a de enviar alumnos á Uni Os xefes de estudios adicaríanse 
versidade, e polo tanto ista arro á literatura, e non a bregar cos 
gábase o dereito de seleccionar pais, profesores e alumnos. O 
académicamente -sen esqlJflll xestor de centro faria iso. Ade
cer outros sistemas máis directos máis, evitaríamos as continuas 
de selección como pode ser o zancadillas polos puntos para 
económico-, aqueles que terán o "emigrar" a outro centro de máis 
privilexio de entrar na Universida agrado, ou para conquerir a re
de. E ista función sigue tendo, ducción horaria, que nos permiti
non esquezamos a Selectividade, ría diversas "prevendas". O xes
ande os docentes da secundaria, tor encargaríase de todos os no
e até as mesmas autoridades, so ción para ser aprobada pala ins guas (precisamente se hai tem sos problemas administrativos. E 
mos meras comprarsas dos dic pección educativa, ca fin de que po, en Xinzo aplicarán as leis ho nós, á docenca e a criticar ao 
támenes da Universidade. esta dea o visto bo se coincide ca xe seguramente non existiría o xestor por descontamos da men

Pero non referente ao resto do plan de estudos. Máis acontece problema). sualidade eses múltiples dez mi
ensino a Universidade perdeu a que esta inspección ocúpase ta Decía nun principio que o que nutos que sempre perdemos en

. súa posición, digamos de privile mén de aspectos administrativos pretendía era propor a separa . tre clase e clase. 
xio, frente da Administración~ Per (ande se incluen os disciplina ción de funcións académicas das Poderase esgrimir que resulta
da que foi parella á populariza rios, e non só contra alumnos se administrativas, e lanzo a miña ría caro. Todo o contrario, pense
ción e ampliación dos estudos de nón tamén contra docentes). E proposta. Que a Universidade re mos, se non, na considerable su
bacherelato ás capas máis des son precisamente os aspectos cupere o seu control sobre as ba dos complementos de cargos 
favorecidas. administrativos os causantes da pectos académicos. Poderá de directivos. Até perta das 90.000 
'. Agora estamos nunha situación meirande parte dos conflictos en cirse que se incrementaron os mil pesetas de diferencia respec
na que os contidos académicos tre Administración-Docentes, ao centros de secundaria, faculta to dun comparieiro sen cargo. 
xa non son controlados pala Uni que contribue nunha boa medida des e de profesores. Ademáis, a ¿Non daría isa masa salarial para 
versidade, senón que cada prin a ambiguedade das leis. E o es reestructuración do CAP., pode costera os gastos de até dous 
cipio de curso os distintos semi caso interés, por ambas partes, ser unha boa oportunidade para xestores por centro? 
narios envían a súa programa- de aplicar as que non son ambí- que, ala menos nas didácticas LUIS MARTINEZ RISCO 

0;attaire Xinzo" puxo de manifésto a dupla misión que teñen que exercer os docentes. 

A Universldade debe recuperar o control sobre os aspectos académicos. 

o NOVAS
 

Día da 
Saúde 

Hoxe celébrase mundial
mente o Día da Saúde. Ade
máis de lembrarlle ÓS nenas e 
nenas que veñan ben asea
dos, limpos e cos dentes bri
lantes, tamén se pode apro
veitar para denuncia-las ma
las condicións hixiénico-pe
dagóxicas de moitas escolas 

Tunantes 
universitarios 

Na Universidade de Vigo 
estanse por copiar co~tumes 
irracionais e manter tradicións 
decimonónicas., para que a 
xente sepa que, ainda coas 
moitas carencias que ten, pa
récese as universidades gran
des. O último que se quere 
copiar e a formación de tunas, 
nas que non poden participar 
as mulleres. Agardamos que 
unha parte do sexo masculino 
afronte esta situación coa sufi
ciente talla intelectual que se 
supón nos universitarios. 

Inauguración 
do Rectorado 
de Vigo 

Mañá mércores ten lugar a 
inauguración da nova sede do 
rectorado universitario de Vi
go, sito na rúa da cidade do 
Porto. Unhas instalacións cer
tamente dignas para esta ins
titución. SÓ temas que criticar 
a castelanización de nome da 
rúa, que aparece como Opor
to nos papeles timbrados. 

Exposición 
"As portas 
do cerebro" 

Onte foi inaugurada na Ca
sa da Xuventude a exposición 
"As portas do cerebro". O ob
xetivo desta exposición é di
vulgar o coñecemento do sis
tema nerviso do corpo humán 
entre os escolares ourensahs . 
A exposición estrá aberta até 
o próximo día 16 A exposi
ción forma parte dun traballo 
realizado por un equipo de 
profesores galegos e foi sub
vencionado pala Xunta de Ga
licia. O trabajo consegíu o se
gundo premio nacionaldo cer
tamen que o MEC orgaiza bai
xo o tíduo "Ciencias crea
tivas". 
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A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda 

 da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación 

Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de 

Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de 

decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións 

destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para 

impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas 

especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da 

información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan 

Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se 

procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)

As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non 

comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons 

que reza:

Vostede é libre de:

- Copiar, distribuír, exhibir e executar a obra. 

- Facer obras derivadas. 

Baixo as seguintes condicións: 

-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante. 

Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser 

utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se 

obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se 
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