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Declaración en favor
 
da educación
 

AIXO o auspicio 
da madrileña 
Fundación 
Encuentro, 
unamplo 

conxunto de organizacións 
sociais ligadas 
ou relacionadas co mundo 
educativo, con alcance 
estatal, firmaron 
no pasado mes 
de setembro 
unha Declaración a favor de 
un Pacto Escolar para la 
aplicación flexible 
de la Reforma en marcha; 
un relevante documento por 
algunhas das posicións alí 
sostidas e pola importancia 
das entidades firmantes. 
Un manifesto que, sen 
embargo está 
a suscitar algunhas 
controversias ás veces, 
mesmo no seo de algunhas 
das entidades firmantes, 
como é o caso 
da Confederación Española 
de Movementos de 
Renovación Pedagóxica. 

Cómpre salientar que 
a Declaración asinada 
por organizacións 
tradicionalmente 
vinculadas á defensa 
do Modelo de Escola 
Pública, conta tamén nesta 
ocasión coa sinatura de 
entidades como 
a FERE, a "Confederación 
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de Centros de Educación 
y Gestión" (E y G), ANPE, 
FSIE, CSIF, Secretariado 
da Escola Cristiana de 
Cataluña e USO, entre 
outras. Nace 
a Declaración, por outra 
parte, nun contexto 
de incerteza con respecto 
á política educativa do PP 
en particular no relativo 
á aplicación 
e desenvolvemento 
da LOXSE. Ante isto, 
un conxunto 
de organizacións afirman 
a súa fundamental 
corrección como 
instrumento ordenador 
da política educativa, 
destacando así, entre outros 
asuntos os seguintes: 

- cómpre un clima 
de concordia e estabilidade 
para o logro 
do desenvolvemento 
educativo, 

- respaldo das liñas 
básicas da reforma, 

- a educación como 
obxecto dunha política 
de Estado, alén das 
conxunturas políticas 
e económinas, 

- mantemento 
da obrigatoriedade 
e gratuídade ata os 16 anos, 
comasí da estructura actual 
da ESO, co seu carácter 

comprensivo, compatible 
cunha progresiva 
diversificación, 

- unha política 
educativa antisegregante, 

- a participación social 
na planificación da rede 
de centros, 

- a impartición da ESO 
nos centros de secundaria e 
centros integrados, 

- a atención 
á configuración dun sistema 
integrado de formación 
pofesional, 

- o necesario incremento 
financieiro no ensino 
público, en todos 
os seus sectores e servicios 
complementarios, 

- a iniciación dun novo 
sistema de incentivos 
profesionais aos profesores, 

- plenas garantías 
de apoio para o dereito 
da ensinanza privada 
a recibir fondos públicos 
a través de concertos 
educativos, ampliados 
ata o fin da ensinanza 
obrigatoria, 

-un plan 
de financiación de cinco 
anos de duración, 

- o logro da analoxía 
retributiva do profesorado 

de centros concertados 
cos dos centros públicos, 

- a autonomía 
dos centros para 
o establecemento 
dun proxecto educativo 
propio, elaborado 
coa participación 
da comunidade educativa, 

- os poderes públicos 
deberán ampliar os 
seus programas 
de educación 
compensatoria. 

Nun tempo 
de incerteza, entender que 
o desenvolvemento 
e as grandes orientacións 
da política educativa 
dun Estado deben ser 
abordadas, na hora 
presente, como política 
de Estado é importante. 
Sen dúbida, e con maior 
razón, mesmo debía ser 
abordada con tales criterios 
a política educativa en 
Galicia, 
en canto ás súas grandes 
cuestións, anque non 
sabemos se os asinantes 
pensaron na posibilidade de 
federalización do Estado 
español, con todo o que tal 
conleva. 

Lograr que diversas 
organizacións sociais, 
ata o presente distanciadas 
do Modelo de Escola 
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Pública, que alimenta os 
aspectos máis progresistas 
da LOXSE, asuman 
aspectos de progresividade 
social no entendemento 
da política educativa, 
porque é ademais o máis 
congruente 
co fortalecemento 
dunha sociedade máis xusta 
e democrática é algo valioso, 
que contribúe 
á relevancia da Declaración. 

Pero é posible que 
puidera haber 
unha asunción tramposa. 
É posible que "o custe 
da declaración" sexa 
excepcionalmente caro para 
aquelas organizacións 
tradicionalmente 
defensoras da Escola 
Pública. 

Constitucionalizada 
a presencia da iniciativa 
privada educativa, 
reafirmada na LODE, non é 
menos certo que moi 
diversas organizacións 
sociais progresistas 
mantiveron a afirmación 
clara dos significados 
múltiples e positivos 
da Escola Pública, 
superiores aos da Escola 
Privada, sen por iso 
descoñecer valores propios 
á escola privada. 
Só pretexto de non falar 
da iniciativa privada 
!HM @8Ii¿éI Mi~ 

é a primeira vez que 
a concertada recibe un tan 
amplio aplauso social, e por 
contra ningunha crítica, 
esquecéndose que dentro 
da rede concertada están 
tamén os centros que gozan 

de concerto singular, 
a miudo ámbitos de 
privacidade e de exclusión 
social. Esquecéndose 
do que o alumnado 
inmigrante, xitano, con 
necesidades educativas 
especiáis, con poblemas 
de fracaso escolar, se 
nalgún sitio se encontra é 
no ensino público, fronte 
a unha presencia simbólica 
na rede privada. 
Esquecéndose de que 
na maior parte 
da educación privada 
se poñen balados constantes 
á recuperación 
galeguizadora, 
a o laicismo. 

Outros aspectos como 
o silencio sobre o corpo 
único de ensinantes 
e o favorecento 
dunha cultura profesional 
asentada 
na competitividade, 
obrígannos tamén 
a pensar sobre o custe 
da declaración. Polo de 
pronto, e por razóns aquí 
indicadas, diversas 
organizacións sociais 
de Galicia, tanto do terreo 
sindical como pertencenes 
á renovación pedagóxica, 
non asinaron 
a Declaración. 

¿Por que dar por perdida 
ab~_w..MHt 

de Escola Pública (galega)? 
É unha batalla sostida 
pola intelixencia e un algo 
de utopía. Paga a pena 
non se deixar levar 
do neo-liberalismo 
conservador. 

oPlano
 
das
 

Humanidades
 

o
PROXECTO 
de Real Decreto 
da Ministra 
de Educación 
Esperanza 
Aquirre levantou 

unha espesa polémica. 

A exhaustividade 
dos contidos a estudiar 
pasando, por exemplo, 
de 25 a 174 os contidos 
mínimos a estudiar en 
Historia, o fortalecemento 
dunha "historia española", 
a desconfianza que 
se manifesta con respeco 
ás Comunidades 
Autónomas e os centros 
escolares en canto ao uso 
das súas capacidades 
de autonomía curricular 
e pedagóxica, poñen de 
relevo tanto a non asunción 
global da filosofía curricular 
da LOXSE, como tampouco 
da diversidade cultural, 
lingüística e histórica 
do Estado Español. 

Sen dúbida hai 
un patrimonio común, máis 
fa%én gouto conihaos 
graves, que se queren 
agochar no Proxecto. 
E hai un patrimonio común, 
máis mnda está por 
formular adecuadamente, 
porque alguén considera 
que posúe a cabeza 

e o corpo do león, ao temp<.> 
de entender que os demais 
aportan as unllas. "Que 
todos los escolares españoles 
conozcan a Rosalía 
(de Oastro) es deseable" 
dicía en tertulia radiofónica 
Esperanza Aguirre. 
E ficabá tan contenta 
polo expresado. "Teníamos 
un problema y ya lo hemos 
solucionado" xa os libros 
de literatura española 
do franquismo citaban, 
polo xeral, a Rosalía. Así, 
pois, agora debe tratarse 
de outra cousa. 

Entre tanto, 
os universitarios galegos 
descoñecen gravemente 
e polo regular a historia 
xeral de Galicia e do mesmo 
modo outros aspectos 
non menos relevantes 
da nosa cultura, sen con iso 
esquecer que, cando menos, 
desde o século XVI non 
se poderá coñecer ben 
a historia xeral e cultural 
de Galicia, sen ao mesmo 
~ ~cer Alíi~t6tia 

de España. 

É máis que posible que 
o Real Decreto -proxecto 
aínda- vaia por camiño 
confundido. Agardamos 
que pregunten, en serio, 
e non só en Valladolid. 

¡revisto" 11. I'!I·,.! lO. I 
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Carta de Luis F. Iglesias 

Unha vida de educador 
Escribiunos xa hai tempo o noso pedagogo galego-arxentino, fino de galegos emigrados
 

e cunha vida adicada á educación popular, da que dimos conta no número 26
 

da Revista Galega de Educación, sobre a Pedagoxía Freinet.
 

C
ONTINUANDO o 
diálogo, con aquel 
artigo, exprésa
nos agora -e tra
ducimos- algun
has causas como 

as seguintes: 
"Cando escomezaba as' 

miñas experiencias na esco
liña de Tristán Suárez, só 
coñecía escasas referencias 
de Freinet. A súa indeclina
ble militancia de esquerda, 
determinaba a mesquiña 
referencia no mundo peda
góxico, ademais dunha 
subestimación de moitos 
anos á que tan propensos 
son os medios de altos estu
dios, cando se trata de 
obras de creación non aca
démicas, "científicas" ... 
Tarde, no 1947 lin (je relín, 
relín!) o libro de Almendros 
La imprenta en la escuela, 
que Luzuriaga tiña publica
do no 1936. Desde lago 
incorporei aos meus ensaios 

e prácticas canto fun coñe
cendo despois da pedagoxía 
de Freinet, lido en espwol, 
italiano ou francés, alboro
zado con tan asombrosas 
coincidencias. Nalgún lugar 
dos meus libros digo que se 
cadra non tivera realizado 
(inventado) materiais que 
por n&esidades urxentes 
naceron da miña inventiva, 
de ter coñecido con anticipa
ción as ferramentas didácti
cas da Escala Freinet (en 
matemáticas, por exemplo). 

O meu compromiso na 
escoliña unitaria foime 
planteando, inapelablemen
te, ano tras ano, a búsqueda 
e o uso de didácticas e ferra
mentas para avanzar na 
conducción do traballo dia
rio (dentro e fóra da escala) 
de sete grupos de nenas cre
cidos nun medio de caren
cias culturais a ras do chan. 
Aprendín o meu oficio de 
mestre len do e creando, 

Creo pertencer áesforzada caravana
 
dos que loitan por unha escala renovada,
 

nova, activa, nacida da ciencia eda arte da ensinanza
 

e da aprendizaxe, creadores, humanistas.
 

avanzando e retrocedentv, 
afirmando e rechazando, 
animado e deprimido, triste 
e feliz. Creo que por ese 
camiño nos atopamos os 
mestres que de raíz nacía
mos comprometidos coa 
esencia mesma da nasa 
humilde e fermosa profe
sión. Tarde ou cedo atopá
monos nalgún instante con 
Freinet, con Pestalozzi, con 
Lodi, con Sujom1inski, coas 
irmás Cossettini, con Cou
sinet e ¡tantos anónimos! 

Realmente, nunca me 
sentín cómodo, toda vez que 
se me asigna unha ubica
ción determinada no mapa 
pedagóxico, por distinguido 
que fose. Creo pertencer á 
esforzada caravana dos que 
loitan por unha escala reno
vada, nova, activa, nacida 

da ciencia e da arte da ensi
nanza e da aprendizaxe, 
creadores, humanistas". 

"Enfín, queridos amigos 
de Nova Escala Galega ... 
¡Me queda tanto por dicir! A 
veces tengo miedo de que
darme sin terminar el relato 
de mi inolvidable aventura. 
Por suerte quedan mis 
libros. Cuando encuentran 
algún lector auténtico, por 
camiños impensados se 
entabla el diálogo, la rela
ción directa, valiosa. Solo 
escribiendo quedo con la 
tranquilidad de la tarea 
cumplida. Como me gustaría 
que en Galicia (¡en Galicia!) 
mis libros encontraran lecto
res amigos, como lo son Uds. 

A mis ochenta años, 
¡quiero estar con Uds.! 

Luis 

Irevisto .'""W·t!!ilO. , 
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Luís Otero 
GutierrezAdimensión europea Responsable de 
l/O Temal/ 

da nosa educación 

H

Al varios anos, a aproximación ao marco educati nalmente inseridos na escea
 
Revista Galega de vo internacional, que configura internacional e non sempre,
 
Educación adicou o unha parte significativa do noso infelizmente, de modo autóno

seu número 17 á contexto educativo. mo e protagonistá.
 
"dimensión interna O ritmo acelerado da euro En tanto que peleamos por
 
cional da nosa edu- peización e da mundialización, ser nós mesmos, por ser prota


cación", facendo un esforzo de fai que nos sintamos excepcio- gonistas e autónomos, e que
 
queremos trasladar esta men


SÓCRATES
 

saxe ás aulas e ao ensino, debe,. 
mos ser conscientes de que o 
noso contexto e horizonte so
ciais e culturais van moito mais 
alá do actual estado español. E 
por iso que sentimo-la necesida
de de promover tamén a dimen
sión europea da nosa educación. 

E con tales preocupacións 
ofrecemos no presente número 
da Revista Galega de Educación 
unha información actualizada e 
de síntese relativa aos actuais 
Programas Educativos Euro
peos, tanto na vertente da 
formación xeral como na da for
mación profesional; atendendo 
tamén ás unidades e procede
mentos de xestión para favore
cer os intercambios pedagóxicos, 
dando a voz finalmente a algúns 
dos protagonistas dalgunhas 
das experiencias pedagóxicas de 
intercambio europeo. Aquí e 
acolá distintas referencias 
informativas e enderezos ofre
cerán, é de esperar, pistas e 
posibilidades para á intensifica
ción dunha orientación interna
cional que, arestora, atopou xa 
un eco moi salientable tanto 
nas nosas escolas e centros edu
cativos como entre os cidadáns 
galegos. 

Irevisla _111 1._1 1'_I 
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Luís Otero 
Gutierrez Os Programas EducativosCEFOCOP 
Vigo 

Europeos Socrátes 
e Leonardo Da Vinci 

Un percorrido descriptivo e procedimental que orienta sobre as diversas accións 
incluídas nos Programas Educativos Europeos. 

r s
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COMENIUS ACCiÓN 1
 
AS ASOCIACIÓNS ESCOLARES
 
EOS PROXECTOS EDUCATIVOS
 

EUROPEOS
 

Obxectivos 
Promove-la cooperación entre 

centros escolares. 
Fomenta-los contactos entre 

estudiantes de diferentes paises. 
Fomenta-la mobilidade do 

profesorado. 
Promover unha mellora no 

coñecemento das culturas e 
idiomas dos paises europeos. 

¿A quen vai dirixido? 
Todo tipo de centros escola

res incluídos os de ensinanza de 
adultos, educación especial e 
escolas de turismo 

¿En que consiste? 
- Os centros deberán formar 

unha asociación con alomenos 
outros dous centros pertencen
tes a outros dous paises europe
os. Un dos centros actuará como 
coordinador. 

- Haberá que elaborar un 
proxecto educativo europeo no 
que quede definido o tema co
mún que se vai traballar. O pro
xecto educativo ten que definir 
os obxectivos, as actividades a 
realizar polo alumnado, calen
dario, metodoloxía, formas de 

comunicación, etc. Co obxecto de 
concreta-lo proxecto os profeso
res poden realizar visitas prepa
ratorias. 

- As actividades realizanse 
durante un periodo do curso 
escolar e deben estar insertadas 
na actividade normal do alum
nado aínda que se poidan pre
ver actividades específicas. 

- Ó longo do proceso poden 
realizarse visitas de estudio e 
intercambio por parte dos profe
sores e profesoras. 

- O proxecto pode ter unha 
duración de tres anos suxeito a 
revisión anual. 

¿Como se financia? 
- Cada centro participante 

recibe 2000 ecu anuais. O centro 
coordinador recibe 3000 ecus. 

- Os gastos xustifícanse con 
material, luz, comunicacións, 
etc. 

- As visitas preparatorias, 
de estudio e de intercambio 
reciben axudas variables entre 
500 e 1500 ecu dependendo da 
duración e os paises. 

¿Que pasos hai que dar? 
- Formar un grupo de traba

110 cos profesores interesados. 
- Completar a información 

(Ver cadro) 
- Buscar socios ben a través 

de contactos informais ou ben a 
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través do sistema de busca da 
axencia Sócrates. 

- Confecciona-lo proxecto 
(caso de seren coordinadores) ou 
participar na súa elaboración. 

- Cumplimentar os requisi
tos esixidos pola ConselIería e 
presentar a documentación den
tro dos prazos fixados. 

Outras características 
- O profesorado participante 

recibirá un certificado de parti
cipación de 30 a 50 horas. 

- A participación é mérito 
preferente para a solicitude 
doutros programas individuais. 

Exemplos de temas abordados 
Paxaros sen fronteiras. 
Como facer escritores como 

parte da educación literaria 
nun contexto europeo 

Intercambios de patrimonio 
cultural 

Atención á diversidade 
Cidades europeas: compara

ción histórica 
O vulcanismo 
Vida diaria na comunidade 

pesqueira 

EUROPEAN TEACHER PLACEMENT
 
IN ENTERPRISE
 

(ESTANCIAS EN EMPRESAS)
 

Integrado na acción I de 
Comenius este programa ven 
funcionando desde o curso 
1996/97 

Obxectivos 
MelIorar o coñecemento do 

mundo empresarial. 
Desenvolver as competen

cias profesionais. 
Promover a relación entre 

ámbitos europeos que poidan 
dar lugar a proxectos de coope
ración. 

¿A quen vai dirixido? 
Profesorado de primaria, 

secundaria, de tecnoloxías espe
cíficas e profesores técnicos de 
formación profesional. Terán 
preferencia os participantes nun 
proxecto educativo europeo. 

Os centros deberán formar unha asociación
 

nas que participen a/omenos dous centros de tres paises diferentes.
 

Sen embargo, dependendo das características do proxecto admítense excepcións.
 

Un dos centros actuará como coordinador.
 

¿En que consiste? 
Estancias de tres, dúas o 

unha semanas. Repártese o 
tempo entre un centro educati
vo e unha empresa. Na medida 
do posible debe haber reciproci" 
dade. 

¿Como se financia? 
A financiación é de 1.500, 

1,000 ou 750 ecu para estancias 
de 3,2 ou 1 semana. 

¿Que pasos hai que dar? 
Se se participa nun P.E.E. 

dentro de Comenius I, os intere
sados poden pedir axuda ós 
seus socios para delimitar o 
programa formativo a realizar 
durante a visita asi como a con
firmación de acolIida por parte 
da empresa solicitada. 

No caso de profesores non 
particpantes en PEEs deberán 
solicitar a súa incorporación á 
Unidade de Programas Euro
peos da ConselIería de Educa
ción e acolIerse ó seu sistema 
de búsqueda de socios. A admi
nistración realizará unha pre
selección de acordo co dominio 
do idioma, a docencia que 
imparte, a disponibilidade do 
seu centro para acolIer a outros 
profesores e a idoneidade das 
empresas. 

Outras caraterísticas 
Os partcipantes compreme

tense a elaborar unha memoria 
xustificativa da súa actividade. 

COMENIUS ACCiÓN 2
 
EDUCACION DOS FILLOS
 

DE TRABALLADORES MIGRANTES,
 
TRABALLADORES ITINERANTES,
 

VIAXEIROS EXITANOS.
 
EDUCACiÓN INTERCUlTURAl.
 

Obxectivos 
- Mellora-Ia calidade de 

educación dos filIos de traba
lIadores migrantes, traballado
res itinerantes, viaxeiros e 
xitanos. 

- Promove-Ia dimensión 
inter-cul tural da ensinanza 
para preparar ós alumnos para 
unha sociedade diversa cultural 
e lingüisticamente, reforzando 
a comprensión mutua e a soli
dariedade, combatendo o racis
mo e a xenofobia. 

¿A quen vai dirixido? 
Centros escolares, univer

sidades, centros de formación 
continuada do profesorado, 
organismos locais e rexionais, 
asociacións (de pais, de estu
diantes, de profesores.. ) e sin
dicatos comprometidos na 
loita contra o racismo e a xe
nofobia. 

¿En que consiste? 
- Os centros deberán formar 

unha asociación nas que parti
cipen alomenos dous centros de 
tres paises diferentes. Sen 
embargo, dependendo das ca
racterísticas do proxecto admi
tense excepcións. Un dos cen
tros actuará como coordinador. 
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- Elaboración dun proxecto 
de educación intercultural co 
obxecto de promover': 

a) mellora da escolarización 
e calidade de ensinanza dos 
colectivos específicos, 

b) promoción da dimensión 
intercultural na ensinaza e a 
introducción de prácticas inno
vadoras para a educación inter
cultural. 

- Desenvolvemento das acti
vidades previstas con intercam
bio constante de materiais e 
información. 

¿Como se financia? 
- Os proxectos poden recibir 

subvencións por un período de 3 
anos, con revisión anual. A 
axuda pode variar, estimandose 
a media en 25000 ecus non 
podendo ser superior ó 50% do 
custo total do proxecto. 

- Tamén se financian visitas 
preparatorias para a constitu
ción da asociación e financia
ción do proxecto.. 

¿Que pasos hai que dar? 
- Formar un grupo de traba

llo cos profesores interesados. 
- Completar a información 

(Ver cadro 1) 
- Buscar socios ben a través 

de contactos informais ou ben a 
través do sistema de busca da 
axencia Sócrates. 

- Confecciona-lo proxecto 
(caso de seren coordinadores) 
ou participar na súa elabora
ción. 

- Presentación da documen
tación esixida dentro do prazo 
previsto na Axencia nacional 
Sócrates. 

COMENIUS ACCiÓN 3
 
FORMACiÓN CONTINUA PARA O
 

PERSONAL DOCENTE
 

Obxectivos 
- Reforza-la dimensión euro

pea da formación contínua do 
profesorado e personal docente. 

- Promove-la cooperación 
entre centros que participen na 
actualización e mellora do per

sonal docente 
- Fomenta-la participación 

en actividades de formación 
contínua transnacionais. 

¿A quen vai dirixido? 
Existen dous tipos de 

accións: 
- Acción 3.1: para centros 

implicados na formación conti
nuada do persoal docente 

- Acción 3.2: para profesora
do individualmente e todo tipo 
de personal docente (inspecto
res, asesores, orientadores, etc) 

¿En que consiste? 
Acción 3.1: Proxecto Europeo 

de Formación Continuada. 
- Precisase a colaboración 

de alomenos un centro en tres 
paises. Un deles actuará como 
coordinador. 

- Deberán acordar a celebra
ción dunha actividade de forma
ción dunha seman de duración 
dirixida a un colectivo do profe
sorado. 

- Elaboran un proxecto 
donde se especifique a progra
mación, desenvolvemento e ava
liación das actividades. 

- Os proxectos poden entrar 
en duas grandes categorias: 

a) Centrados no desenvolve
mento da dimensión europea na 
formación contínua do profeso
rado e o personal docente 

b) Actualización e perfeccio
namento do profesorado espe
cialmente para o incremento do 
rendemento escolar e tratamen
to de nenos e nenas con necesi
dades educativas especiais. 

Acción 3.2 Becas individuais 
de participación nas actividades 
e cursos de Formación Contínua 
Europea. 

- Asistencia as actividades 
propostas no marco da acción 
3.1 

¿Como se financia? 
Acción 3.1: A financiación 

pode xirar arredor de 25000 ecu 
e non pode superar o 50% do 
custo do proxecto. Pode haber 
financiacións superiores. 

Acción 3.2: As bolsas cubren 

os gastos da matrícula, viaxe e 
estancia e non serán superiores 
ós 1500 ecu dependendo sempre 
das características da activida
de e do pais organizador. 

¿Que pasos hai que dar? 
Acción 3.1 
- Formar un grupo de traba

llo coas persoas responsables. 
- Completar a información 

(Ver cadro) 
- Buscar socios ben a través 

de contactos informais ou ben a 
través do sistema de busca da 
axencia Sócrates. 

- Confecciona-lo proxecto 
(caso de seren coordinadores) 
ou participar na súa elabora
ción. 

- Presentación da documen
tación esixida dentro do prazo 
previsto na Axencia nacional 
Sócrates. 

Acción 3.2 
- Elexir no catalógo de acti

vidades aquelas máis relaciona
das cos intereses persoais. (Ver 
cadro "Completar información") 

- Encher o formulario e pre
sentar a solicitude na Axencia 
Socrates. 

- A selección faise de acordo 
cun baremo publicado no DOG 
(7/3/97). Terán preferencia os 
participantes noutros progra
mas europeos. 

Exemplos abordados 
Motivación do alumnado 
Orientación académica e 

profesional na ensinanza secun
daria. 

A clase coma un taller inte
ractivo de aprendizaxe. 

Desenvolvemento da ensi
nanza intercultural. 

Calidade nas escolas. 

UNGUA- ACCiÓN A
 
PROGRAMAS EUROPEOS
 

DE COOPERACiÓN
 
PARA AFORMACiÓN
 

DE PROFESORES DE UNGUAS
 

Obxectivos 
- Fomenta-la cooperación 

entre centros de formación ini

•
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cial e contínua para a formación 
de profesores ou futuros profe
sores de linguas. 

¿A quen vai dirixido? 
- Escolas de idiomas, cen

tros de formación do profesora
do, departamentos universita
rios de Facultades de educación 
e Escolas Universitarias, cole
xios profesionales. 

¿En que consiste? 
- Mediante a asociación de 

centros pertencentes a alome
nos dous paises planifícanse un 
conxunto de accións para un 
período duns tres anos. 

- Un dos centros participan
tes desempeña a coordinación 
responsabilizándose da elabora
ción do programa, solicitude de 
axuda, firma do contrato e 
seguimento do proceso. 

¿Como se financia? 
- A financiación depende 

das características do programa 
e, en todo caso, só pode cubrir o 
50% do custo estimado. 

- Existe financiación adicio
nal para as visitas preparato
rias. 

¿Que pasos hai que dar? 
- Formar un grupo de traba

Ho coas persoas responsables. 
- Completar a información 

(Ver cadro). 
- Buscar socios ben a través 

de contactos informais ou ben a 
través do sistema de busca da 
axencia Sócrates. 

- Confecciona-lo proxecto 
(caso de seren coordinadores) 
ou participar na súa elabora
ción. 

- Presentación da documen
tación esixida dentro do prazo 
previsto na Comisión Europea 
Exemplos de temas aborda
dos 

- Desenvolvemento conxun
to de plans de estudio 

- Producción de material 
didáctico. 

- Desenvolvemento de 
módulos de formación. 

UNGUA- ACCiÓN B
 
FORMACiÓN CONTiNUA
 

NO CAMPO DA ENSINANZA
 
DE L1NGUAS ESTRANXEIRAS
 

Obxectivos 
- Mellora-Ia competencia 

dos profesores para ensinar 
unha/nunha lingua estran
xeira. 

¿A quen vai dirixido? 
- Profesores de linguas 

estranxeiras que ensinaron du
rante alomenos tres anos unha 
lingua estranxeira tres horas 
semanais. 

- Personal docente que esta 
a ser reciclado para o ensino de 
linguas estranxeiras. 

- Personal docente que esté 
ensinando ou teña a intención 
de ensinar n unha lingua 
estranxeira. 

- Inspectores ou asesores 
das áreas de lingua. 

¿En que consiste? 
- Participación en cursos de 

inmersión de duas a catro sema
nas de duración ou ben en acti
vidades comprendidas dentro da 
Acción A do programa Lingua. 

¿Como se financia? 
As bolsas cubren os gastos 

da matrícula, viaxe e estancia e 
dependerán sempre das carac
terísticas da actividade e do 
país organizador. 
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CADRO 1.
 
COMPLETAR INFORMACiÓN
 

1.	 A Consellería de Educación publica as convocato
rias dalguns dos programas no Diario Oficila de 
Galicia. (Ver o de 7/3/97) 

2.	 Nos CEFOCOPs pode atoparse información com
plementaria. Por exemplo catálogos de actividades, 
exemplos de proxectos e toda clase de formularios 
de solicitude. 

3.	 A Consellería de Educación ten unha unidade 
específica para estes temas: 
UNIDADE DE PROGRAMAS EUROPEOS 
DIRECClON XERAL DE ORDENAClON EDUCATI
VA EFORMACION PROFESIONAL 
San Lázaro, 107. 155771 Santiago 
Tel 981-546545 Fax 981-546542 
http://www.ceoug.org 

4.	 En tódolos pajs.es existen axencias do programa 
SOCRATES donde se pode obter información: 
AGENCIA NACIONAL SOCRATES (OEI) 
e/Bravo Murillo, 38 - 28015 Madrid 
Te191-5944682 Fax-91 5943286 
e-mail: socrates@oei.es 
No Instituo Cervantes pode atoparse información 
sobre o programa L1NGUA D. 

5.	 En Bruselas tamén pade atoparse información: 
OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA SÓCRATES Y 
JUVENTUD 
Rue Montoyer 70/ Montoyerstraat 70 
B-1000 BRUSELAS 
Tel3222330111 Fax 322-2330150 

http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates.ht 
mi 

COMISiÓN EUROPEA 
Direccion General XXII 
Education, training and youth 
rue de la Loi 200 (Belliard 5-7) 
B-1049 Bruselas Belgica 

6.	 En todo caso a consulta con compañeiros e com
pañeiras que xa están participando nestes progra
mas é unha vio axeitada e recomendable. Unha 
relación de centros e profesorado que participan 
durante este curso pode atoparse no D.O.G. do 7 
de agosto de 1997. 
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¿Que pasos hai que dar? 
- Completar a información 

elexindo as actividades de inte
rese. 

- Envíar as solicitudes á 
Axencia nacional Socrates. 

UNGUA-ACCIÓN C
 
AXUDANTIAS PARA FUTUROS
 

PROFESORES DE UNGUAS
 

Obxectivos 
- Formación de futuros pro

fesores de linguas. 
- Mellora do ensino da lin

gua no país de acollida median
te o contacto de alumnos/as co 
profesor nativo. 

¿A quen vai dirixido? 
- Persoas que teñan un títu

lo que lles permita impartir cla
ses de lingua estranxeira e que 
non teñan traballado nese 
campo 

- Estudiantes que teñan 
realizado alomenos dous anos 
de estudios co obxecto de impar
tir linguas estranxeiras 

¿En que consiste? 
- As persoas seleccionadas 

serán destinadas a un centro no 
país seleccionado onde desen
volverán tarefas relacionadas co 
ensino da lingua e da cultura do 
seu país de orixe. 

- As estancias poden ser de 
3 a 8 meses e no decurso das 
mesmas a persoa pode desen
volver a súa actividade en máis 
dun centro. 

¿Como se financia? 
- Existe unha bolsa para 

gastos de viaxe e unha contri
bución ós gastos de estancia. 

¿Que pasos hai que dar? 
- Completar a información 

(Ver Cadro 1) 
- Envíar a solicitude á 

Axencia nacional 

Outras características 
- Importante: Os centros 

educativos poden solicitar o 
envío de axudantes. 

UNGUA ACCiÓN D
 
DESENVOLVEMENTO
 
DE INSTRUMENTOS
 

PARA OENSINO/APRENDIZAXE
 
DAS UNGUAS EAAVAlIACIÓN
 

DAS COMPETENCIAS
 
LINGüíSTICAS
 

Obxectivos 
- Fomentar a elaboración e o 

intercambio de plans de estu
dio,metodoloxías, materias 
didácticos e instrumentos de 
avaliación no campo das lin
guas estranxeiras. 

¿A quen vai dirixido? 
- Existe unha variedade 

amplia de organismos e centros. 
Como exemplos: centros de ensi
nanza de idiomas, organismos 
de planificación, departamentos 
de investigación, editoriais, etc. 
Alomenos un dos centros debe 
demostrar que está interesado 
na aplicación dos resultados. 

¿En que consiste? 
- Os centros e/ou organis

mos implicados deberán aso
ciarse pertencendo a dous pai
ses diferentes e sendo un deles 
no que se fale a lingua obxecto 
do traballo. 

- Un dos centros participan
tes desempeña a coordinación 
responsabilizandose da elabora
ción do programa, solicitude de 
axuda, firma do contrato e 
seguimento do proceso. 

- Os materiais e productos 
elaborados diríxense ó alum
no/a e nunca ó profesorado. 

¿Como se financia? 
- As subvencións dependen 

das características do proxecto 
e non cubrirán máis do 50% do 
custo total do proxecto. 

- A subvención pode reno
varse por períodos anuais. 

- Existe fiananciación adicio
nal para visitas preparatorias. 

¿Que pasos hai que dar? 
- Completar información 

(Ver cadro) 
- Enviar a solicitude á comi

sión europea. 

mailto:socrates@oei.es
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PROGRAMA SÓCRATES
 

PRESENTACiÓN SOLICITUDES ACCIÓN S DATA UMITE PERíoDO DE AcnvlDADE 

Unidade de Programas Eurapeas 
Consellería 

COMENIUS -Acción 1 
(Praxectas Educativos Eurapeas) 

20 de marza de 1988 
3 de navembra de 1988 
(Renovacións: 1ana posterior á salicitude) 

1/9/1998-30/06/1999 
1/3/1998-28/2/1999 

COMENIUS -Acción 1 
(Intercambias/mobilidade de profesores, 
visitas de estudio e visitas preparatoriasl 

20 de marza de 1998 
20 de xuño de 1998 
20 de outubro de 1998 

1/6/1998-30/10/1999 
1/2/1998-28/2/1999 

COMENIUS -Acción 2 
(Educación Interculturall 

Subvencións de proxectos: 1de febreiro de 
1998. 

1/9/1998-31/8/1999 

COMENIUS -Acción 3.1 
(Proxectos de formación continua) 

Subvencóns de proxectos: 1de febreiro de 
1998. 

1/9/1998-31/8/1999 

COMENIUS  Acción 3.2 
(Becas para participantesl 

1de xuño de 1998 
1de febreiro de 1999 

1/9/1998-30/6/1999 
1/7/1999-31/12/1999 

Visitas preparatorias relativas ás accións 2e 
3.1 de COMENIUS 

1de marzo de 1998 
1de xuño de 1998 
1de setembro de 1998 
1de decembro de 1998 

1/7/1998-31/10/1998 
1/10/1998-31/1/1999 
1/1/1999-30/4/1999 
1/4/1999-1/7/1999 

ARIÓN (Visitas de estudiol 1de xuño de 1998 1/9/1998-30/6/1999 

of. As. Teco Bruselas. Copia: 
Unidade de Programas Europeas 

L1NGUA Acción A 
(Programas Europeas de Cooperaciónl 

Subvenciones de programas: 1de febreiro 
de 1998 

1/9/1998-31/8/1999 

Unidade de Programas Europeas 
Consellería 

L1NGUA - Acción B 
(Formación Continua no ámbito da 
ensinanza de linguas estranxeiras) 

1de marzo de 1998 non antes do 1/7/1998 

L1NGUA Acción C 
(Axudantías para futuros profesores de 
linguas) 

1de febreiro de 1998 (Candidatos e centros 
de acollida) 

curso académico 1998/99 

Of. As. Tec. Bruselas 
Copia: 
Unidade de Programas Europeas 

L1NGUA Acción D 
(Instrumentos para a ensinanza das linguasl 
e a avaliación das competencias lingüísticas) 

Subvencións de proxectos: 1de xullo de 
1998 

1/2/1998-30/11/1999 

Unidade de Programas Europeas 
Consellería 

L1NGUA -Acción E 
(Proxectos Educativos Conxuntos para 
aprendizaxe de linguasl 

1de novembro de 1997 
1de marzo de 1998 
Visitas preparatorias: os mesmos prazos 

1/1/1998-30/6/1998 
1/7/1998-28/2/1999 

of. As. Teco Bruselas 
Copia: 

ENSINANZA ABERTA EADISTANCIA Subvencións de proxecto: 1de febreiro de 
1998. 

1/9/1998-31/8/1999 

Unidade de Programas Europeas 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS Subvencións de proxecto: 1de febreiro de 

1998. 
1/9/1998-31/8/1999 

Comisión Bruselas 
Copia: 

ANÁLlSE DE TEMAS DE INTERESE COMÚN Contactar coo DG XXII, Unidad Al Contactar coo DG XXII, 
Unidad Al 

Unidade de Programas Europeas 
ARIÓN (Actividades de efecto multiplicador 4 meses antes do inicio de actividades 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS al1 de febreiro de 1998 
bl1 de xuño de 1998 
c) 1de outubro de 1998 

a) inicio despois do 1/6/1998 
b) iniciodespoisdo 1/10/1998 
c) inicio despais do 1/2/1999 

of. As. Teco Bruselas 
Copia: 
Unidade de Programas Europeas 
Consellería 

Visitas preparatorias relativas a: 
L1NGUA Accións Ae D 
Ensinanza Aberta e a Distancia 
Educación de Adultos 

1de marzo de 1998 
1de xuño de 1998 
1de setembro de 1998 
1de decembro de 1998 

1/7/1998-31/10/1998 
1/10/1998-31/1/1999 
1/1/1999-30/4/1999 
1/4/1999-31/7/1999 
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UNGUA ACCiÓN
 
EPROXECTOS EDUCATIVOS
 

CONXUNTOS PARA
 
AAPRENDIZAXE DAS UNGUAS
 

Obxectivos 
- Promover a motivación e a 

capacidade dos xoves para se 
comunicar en linguas estranxei
ras. 

- Fomentar o traballo con
xunto e o contacto directo entre 
alumnos de paises diferentes. 

¿A quen vai dirixido? 
- Poden participar tódolos 

centros educativos non univer
sitarios. 

¿En que consiste? 
- Centros de polo menos 

dous países asociaranse para 
que os alumnos e alumnas tra
ballen conxuntamente nun 

- . tema relcionado co seu proceso 
formativo potenciando a súa 
capacidade comunicativa. 

- O proxecto incluirá, entre 
outras actividades, un inter
cambio de alumnos e alumnas. 
Tamén poderán realizarse 
encontros multilaterias. 

- Os profesores poderán rea
lizar visitas preparatorias co 
obxecto de facilitar o desenvol
vemento das actividades. 

¿Como se financia? 
- A financiación depende 

das caracterísiticas do proxecto 
podendo chegar a cubrir o 75% 
do custo total. 

- As visitas preparatorias 
son subvencionadas cunha can
tidade entre 500 e 1000 ecuo 

¿Que pasos hai que dar? 
- Completar a información 

acudindo á convocatoria do 
D.O.G. (7 marzo 1997) 

OUTROS PROGRAMAS 

Ensinanza Aberta e a Dis
tancia 

Tratase de fomentar outros 
tipos de ensinanza a través de 
medios non tradicionales, espe
cialmente os "multimedia" e 
toda clase de servicios a distan
cia. Ademaís de existir progra
mas específicos, a contempla
ción destes aspectos noutros 
programas posibilita unha 
financiación adicional. 

Educación de Adultos 
De forma semellante a 

outros capítulos de SOCRA
TES, tratase de fomenta-la coo
peración a través de asociacións 
de centros para o traballo no 
campo da educación de adultos. 

Intercambio de Información 
e Experiencias sobre as polí
ticas e sistemas educativos 

Son accións destinadas a un 
mellor coñecemento da realida
de educactiva europea. Inclúen 
as visitas de estudio para espe
cialistas en educación (ARION), 
actividades de analise de temas 
de interese común ou a rede 
europea de ¡'nformación no 
ambito da educación (EURYDI
CE) (Ver Cadro D. 

O PROGRAMA EUROPEO DE 
FORMACiÓN PROFESIONAL 

"LEONARDO DA VINCI" 

O programa "Leonardo da 
Vinci" é un dos programas 
máis complexos tanto pola 

variedade de destinatarios e 
institucións implicables como 
polas posibilidades de acción 
que ofrece. 

O programa vai dirixido ós 
xoves que reciben formación 
profesional inicial ou que, xa 
traballando, poidan completar a 
súa formación. Os organismos 
participantes poden ser empre
sas, asociacións,centros de for
mación , institucións adminis
trativas, etc. 

Entre as accións posibles no 
marco deste programa podemos 
destacar os "Proxectos piloto". 
Tratase de actividades para 
deseñar, desenvolver e avaliar 
metodoloxías, contidos e mate
riais para a Formación Profe
sional e intercambiar experien
cias e resultados. Especial im
portancia teñen as medidas 
destinadas mellorar as compe
tencias lingüísticas das persoas 
implicadas e os proxectos de 
difusión de experiencias xa rea
lizadas. 

As estancias e intercambios 
contempladas nos programas 
LEONARDO DA VINCI buscan 
promover a experiencia profe
sional práctica, a mellora de 
competencias lingüísticas, a 
cooperación entre diferentes 
organizacións e facilitar a 
transferencia de tecnoloxías. As 
estancias e intercambios poden 
ser realizadas tanto por profe
sores e profesoras como por gru
pos de xoves. 

Dependendo da acción esco
llida, o número de paises pode 
variar de dous a tres. A convo
catoria debe saír no mes de de
cembro. Para maior informa
ción e busca de socios poden 
consultarse ademáis das fontes 
habituais (ver cadro 1) á empre
sa Tecnología y Gestión de la 
innovación: 
Velazquez 134-bis 
28006 Madrid 
Tel91-3964941 
Fax: 91-3964865 
e-mail: mnunez@tgi.es 
C~~i.;an cunha comp~2t3 páxina 
en http://consultoria.tgi.es 

mailto:mnunez@tgi.es
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Asociación 
Euro~ 

deOrganiza-los intercambios 
Ensinantes· 

educativos en Europa 
Neste traballo proporciónanse orientacións moi precisas para organizar 

emparellamentos entre centros educativos, para promove-la dimensión 

europea na educación. 

U
~ DOS medios máis
 
eficaces para promo

ve-la dimensión euro

pea na educación con

siste en crear em
parellamentos ("parte

nariats") inter-centros entre os 
diferentes países membros, pois 
ningún libro pode rivalizar coa 
riqueza da experiencia persoal 
que permite ollar como viven e 
traballan as xentes de diversos 
lugares. 

¿QUE SE ENTENDE
 
POR EMPARELLAMENTOS,
 
INTERCAMBIOS EREDES?
 

Para que a dimensión euro
pea predicada nos currícula 
escolares chegue a ser evidente 
e significativa para os escolares, 
cómpre que eles poidan compar
ti-las súas experiencias coas dos 
xoves doutros países. Mediante 
os contactos directos e caloro
sos, a dimensión europea chega
rá a ser unha realidade cada 
vez máis tanxible. 

O emparellamento ou cone
xión ven ser calquera forma de 
contacto entre centros escolares 
de diferentes países, calquera 
que sexa o obxecto e os medios 
utilizados. 

O factor máis importante 
para esta conexión é a creación 
dunha estructura educativa no 
seo da que poidan ser organiza-

Obrim les portes a Europa 

Berta Miquel ¡Josa 
Xavier Basté ¡Rivera 

• 
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Podemos pois entender un intercambio como un tipo de conexión 

que comporta un proxecto pec/agóxico común e que prevé tamén 

un encontro entre xoves eprofesores de diferentes países. 

das tales conexións. O interese 
dunha conexión incrementarase 
se se funda sobre un proxecto 
pedagóxico común que reunirá 
cando menos a dous centros. 
Este proxecto desenvolverase a 
partir dun tema común, a súa 
vez en conexión cunha ou 
varias materias escolares; será 
tamén valioso se permite contri
huír á expansión persoal e 
social dos xoves participantes. 
O éxito dun proxecto de cone
xión ou emparellamento pode 
aumentar se os obxectivos 
están claramente definidos, se 
hai estratexias apropiadas para 
acadalos, e se hai entendemen
to sobre o calendario e os proce
sos de avaliación. 

Podemos pois entender un 
intercambio como un tipo de 
conexión que comporta un pro
xecto pedagóxico común e que 
prevé tamén un encontro entre 
xoves e profesores de diferentes 
países. 

As conexións e os intercam
bios poden ser bilaterais ou 
multilaterais, o que habería 
levar neste caso a un Comité de 
coordinación de cando menos 
tres centros educativos. 

oINTERESE DOS INTERCAMBIOS 

A través da dimensión eu
ropea da educación e alén da di
mensión política, trátase de 
aprender a vivir xuntos, de 
formar cidadáns europeos, de 
abri-la clase sobre o exterior, de 
enriquece-los contidos de ensino, 
de coñecer linguas extranxeiras, 
cousa que en todo caso non debe

ría se-la única motivación da cre
ación de intercambios. 

Digamos tamén que a presen
cia de alumnos estranxeiros nas 
clases dalle unha nova dimen
sión aos programas escolares en 
aspectos como a música, as artes, 
a xeografia, a historia, etc. 

CONSEllOS XERAIS 

1. Primeiros pasos 
O ensinante que queira 

implicar a outros do seu centro 
debería inicia-la discusión con 
aqueles máis favorables ao prin
cipio do desenvolvemento dunha 
dimensión europea. O grupo ini
cial propoñerá logo a creación 
dun grupo escolar de conexións 
europeas; un grupo formado por 
profesores de diferentes mate
rias, pola dirección do centro, 
por alumnos, pais, representan
tes locais e mesmo xentes do 
mundo da empresa local. 

Este comité deberá inicial
mente: 

- fixa-los obxectivos inciais 
en conexión co PEC, 

- propoñer obxectivos amáis 
longo termo, 

- determina-lo grupo de 
intercambio que interesa (idade 
e número de alumnos), 

- estima-las primeiras 
implicacións financieiras, 

- verificar que tódolos impli
cados a escala local e autorida
des están adecuadamente infor
madas sobre o desenvolvemento 
do proxecto, 

- asegurarse que as súas 
propostas son ben aceptadas 
polos demais ensinantes. 

Para asegura-la continuida
de sería bo que a maioría dos 
membros do Comité se compro
metesen cando menos por tres 
anos, pois que o tempo dun 
curso é moi breve para abordar 
un proxecto. 

2. Establecer emparellamentos 
polo menos cun centro de outro 
país europeo 

A través de contactos perso
ais, ou por medio de organismos 
oficiais ou a través de empare
llamentos de vilas, ou consul
tando os programas da U.E. 
-Programa Lingüa e outros-, 
pódese escoller o centro educati
vo estranxeiro co-participante. 

Unha vez que se entra en 
contacto sería bó que os profeso
res e directivos implicados pui
desen ter unha reunión de 
encontro en cada país respecti
vo, logo dos primeiros contactos 
por correo electrónico, carta, fax 
ou telefónicos. Cómpre sinalar 
que varios Programas Europeos 
poden ser utilizados para os 
gastos de desprazamento (Eu
ropean Teacher Exchange 
Scheme, Lingua, Arion... ). 

As reunións de encontro 
deben permitir chegar a acor
dos sobre: as pretensións peda
góxicas da rede, os seus obxecti
vos, os criterios de avaliación do 
grao de realización, a idade e o 
número dos alumnos, o calenda
rio, a lingua e os medios de 
comunicación. 

Os alumnos e os profesores 
deberán ser consultados sobre o 
programa, asegurándose de que 
os seus intereses e necesidades 
son tomados en consideración e 
de que ao respecto poidan facer 
suxerencias. 

Para facilita-lo desenvolve
mento das negociacións, o cen
tro que inicia o proceso poderá 
redactar un primeiro informe 
que poida servir de base de dis
cusión. 

Cando os obxectivos de pro
grama de emparellamento sexan 
aceptados polos co-participan
tes, o grupo deberá designa-lo 
responsable xeral da coordina
ción do programa e reparti-las 



oo t 

tarefas, facéndose un calendario 
detallado, dispoñendo os recur
sos imprescindibles para que o 
grupo organizador poida levar a 
cabo os seus traballos. 

A avaliación do programa 
farase regularmente segundo o 
calendario previsto. Cómpre 
sinalar que tódolos participan
tes deberán poder apreciar 
obxectivamente o grao de reali
zación conquerido en cada 
momento, en función dos crite
rios definidos. Inicialmente, con 
prudencia, a avaliación, a miudo 
informal, consistirá en discutir 
as realizaciónes e as dificultades 
atopadas, tratando de dar cos 
medios que melloren os proce
sos. A paciencia e a prudencia 
son aquí ben recomendables. 

En todo isto é mester ir 
implicando a tódolos participan
tes e sobre todo aos alumnos, 
tendo en conta as súas aprecia
cións. Interesan moito tamén as 
opinións dos pais, que haberán 
de recibir nas súas casas a 
xoves doutro país. 

Por toda ista complexidade 
cobra moita importancia a defi
nición de criterios de avaliación 
sobre os obxectivos pretendidos 
polo conxunto, que obriga a que 
os criterios sexan comúns. 

Todo o proceso planificador 
debe ter un valor formativo para 
o conxunto, co gallo de que os 
intercambios poidan continuar 
cada vez con máis eficacia e 
mellor coordinación de todo este 
proceso organizativo e educativo. 

CONSELlOS PRÁCTICOS PARA
 
ACREACiÓN DE CONEXIÓNS
 

ADISTANCIA
 

• Crear un grupo de inter
cambios europeos no centro ini
ciador. 

• Tratar de coñece-la moti
vación de profesores e alumnos 
cara a tal dinámica. 

• Conformar un proxecto 
posible. 

• Discuti-lo cos alumnos 
susceptibles de participar. 

• Verifica-la disponibilidade 
de recursos para leva-lo a cabo 
e avalia-las súas implicacións 
financieiras. 

• Difundir oportunamente o 
anterior entre a comunidade 
escolar iniciadora. 

Co gallo de seleccionar o 
centro ca-participe haberá que 
ter en conta causas como unha 
idade similar dos alumnos 
implicados, a semellanza dos 
centros e os seus estudios, o 
entendemento lingüístico e, a 
existencia de intereses comúns 
como obxecto da conexión. 

Feito o equipo organizador 
intercentros imponse, como xa 
se mencionou, chegar a acordos 
sobre os obxectivos (interdisci
plinarios e/ou lingüísticos), o 
tema central, o contido pedagó
xico, os calendarios, a idade e 
número dos participantes, a lin
gua ou linguas a empregar, o 
modo como o material intercam
biado será integrado nos progra
mas escolares e como será utili
zado en cada caso, a fin de evita
los riscos de marxinalización. 

Cómpre pensar, pois, tamén 
na elaboración de material des

tinado ao intercambio e mesmo 
no modo da súa financiación: 
soportes, lingua de elaboración, 
construcción... 

Iniciado o intercambio de 
materiais documentais previos, 
é do caso dar acuse de recibo do 
material recibido, examinalo de 
seguido, para asegurarse da 
súa oportunidade, distribuílo 
entre os implicados no inter
cambio, examina-lo valorando a 
súa pertinencia e suficiencia, 
facer fotos e outros rexistros 
para o seu envío ao centro esco
lar ca que se está a face-lo inter
cambio, e avaliar no conxunto 
todo este proceso. 

Pódese concluír dicindo que: 
- sen un proxecto pedagóxi

co, o emparellamento ten pouca 
razón de ser e a súa duración 
será limitada, . 

- a comunidade escolar 
(alumnos, pais, profesores) inte~
resaranse máis nunha opera
ción deste tipo se ela forma 
parte do programa escolar, 

- a calidade das relacións 
mellorará se adquiren unha 
'dimensión humana e pedagóxi
ca: o encontro persoal entre 
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colegas, a correspondencia 
entre alumnos, 

- cómpre asegurarse de que 
todo esta preparado antes de 
da-lo paso de intercambio efec
tivo de alumnos. 

1. Posta a punto final 
- Establece-la lista de 

nomes, enderezos e números de 
teléfono dos participantes nos 
centros implicados. 

- Chegar a un acordo con
xunto sobre a versión definitiva 
do programa de intercambio, 
onde se reflecten os obxectivos 
conxuntos. 

- Establecer un presuposto 
definitivo. Informar aos pais 

- Recorda-las dificultades 
financieiras eventuais que se 
ocasionan por incumprimentos 
individuais de compromisos. 

Despois desta sesión cómpre 
confirmar-los últimos detalles e 
informar ao conxunto dos ensi
nantes do centro. 

2. Xusto antes de partir 
- Pedirlle aos pais e aos 

alumnos encher un cuestionario 
cos números de teléfonos en 
caso de urxencia, informacións 
de orde médica (nome dos medi
camentos que tiveran que ser 
tomados de modo regular, alér
xias, réximes alimenticios, etc.), 
e se fose preciso, confirmación 

Para seleccionar ocentro ca-participe haberá que ter en canta causas
 
como unha idade similar dos alumnos implicados,
 

a semellanza dos centros e os seus estudios, o entendemento lingüístico e,
 
a existencia de intereses comúns como obxecto da conexión.
 

do custo por alumnos e recor
darlles a data límite de paga
mento. 

- Informarse dos regula
mentos en materia de seguros e 
coberturas médicas para os 
alumnos e ensinantes durante o 
intercambio. 

- Organizar unha sesión cos 
pais para presenta-los obxecti
vos, as grandes liñas do progra
ma, aborda-la cuestión da res
ponsabilidade dos pais cara aos 
alumnos que hospedarán, deba
te-las regras de conducta a 
observar as medidas a tomar en 
caso de problemas, asociando 
aos alumnos, neste caso, a esta 
formulación de regras de con
ducta. 

- Aborda-la cuestión do 
diñeiro de peto, axustando 
unha posible cantidade para 
evita-las diferencias entre 
alumnos. 

Irevisto rtl... ¡''''!!! ¡,- I 

escrita dos pais autorizando a 
participación do seu fillo/a no 
intercambio. 

- En concertación cos alum
nos, cómpre establecer unha 
lista-tipo de efectos persoais 
(roupa, aseo, presentes para a 
familia de acollida, etc.), que 
será remitida as familias. Os 
alumnos deberán en tanto que 
sexa posible axustarse a aquilo 
decidido e responsabilizarse da 
súa bolsa de viaxe e efectos. 

- Pasar revista con eles so
bre os procedementos a seguir 
en caso de dificultades que pui
desen surxir no curso do inter
cambio: choque cultural, proble
mas relacionais, inadaptación a 
outros costumes alimenticios, 
etc. O grupo debe axudar a cal
quera que puidese ter proble
mas deste tipo e cómpre unha 
rápida información aos profeso
res responsables do grupo. 

- Asegurarse de que a admi
nistración do centro está en 
posesión da lista dos alumnos e 
ensinantes que forman parte do 
intercambio e comunicarllo a 
tódolos profesores implicados. 

- Achegar a tódolos profeso
res a lista de alumnos encarga
dos de acoller aos estudiantes 
estranxeiros. 

3. Durante o intercambio 
- Prever reunións a interva

los regulares para facer balance 
sobre o desenvolvemento do 
programa, para facer se fose do 
caso as oportunas rectificacións. 

- Cara a fin do intercambio, 
prever unha reunión para esta
blecer unha primeira avaliación 
e discuti-la continuación do pro
grama. 

4. Despois do intercambio 
- Facer un informe prelimi

nar para os pais que van acoller 
aos alumnos estranxeiros. 

- Á fin do proxecto farase un 
Informe definitivo tendo en 
conta: 

· unha introducción de expo
sición das grandes liñas do con
texto do intercambio, 

· unha presentación xeral 
dos obxectivos pretendidos, 

· un resume das avantaxes e 
beneficios acordados, 

· unha avaliación efectuada 
polos alumnos, 

· agradecementos ás persoas 
elou organismos que apoiaron 
efectivamente o proxecto, 

· avaliaciónslvaloracións 
efectuados polos pais e profeso
res, 

·prever una exposición no 
centro escolar cos diversos tra
ballos producidos e materiais 
reunidos e dar conta de todo o 
realizado, 

· enviar cartas de agradece
mento a tódolos que apoiaron, 

· animar aos alumnos a 
seguir mantendo contactos de 
correspondencia, 

· emprender unha avaliación 
dos resultados acadados en 
relación cos obxectivos e crite
rios trazados. 
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5. Consideracións económicas 
Rai que establecer un pre

suposto detallado e obter da 
parte ca-partícipe un compro
miso serio sobre o reparto dos 
gastos. O país hóspede é o que 
debe axusta-los gastos dos 
participantes en canto estean 
no seu territorio. Os únicos 
gastos de intercambio dos que 
veñen serán os da súa viaxe e 
outros gastos menores como os 
seguros. Isto permite repartir 
equitativamente os gastos 
entre as dúas partes do inter
cambio. 

O presuposto deberá ter en 
canta asuntos como: 

- Acollemento e comidas 
durante a permanencia coas 
diversas posibilidades de alber
gamento que se poden dar. 

- Seguros médicos e de outro 
tipo e posibles pólizas a empre
gar. 

- Gastos de documentación e 
de comunicacións. 

- Gastos xerais: billetes de 
entrada a museos, regalos para 
os alumnos e profesores hospe
dados, urxencias médicas... 

- Gastos facultativos (saí
das, lecer, visita preliminar dun 
ensinante ao centro ca-partíci
pe, rexistros de video, casettes, 
festa cos pais... ). 

Neste sentido, é do caso con
serva-los xustificantes de gastos 
e prepara-lo documento econó
mico relativo aos gastos e ingre
sos para o seu coñecemento por 
parte das administracións impli
cadas, á fin do intercambio. 

En canto á busca de finan
ciación, cómpre saber que os 
Programas da Unión Europa 
-singularmente o Sócrates- dis
poñen de subvencións para os 
intercambios de alumnos de 15 
ou máis anos. En cada caso e a 
escala autonómica, rexional ou 
local haberá que buscar outras 
fontes de financiación. 

CONSEllOS PRÁCTICOS 

1. Repouso 
Os intercambios son fatigan

tes. A adaptación a un novo 
contorno, a unha lingua distin
ta, a outras persoas, provoca en 

todos unha certa tensión. Por 
iso, toda visita deberá previr 
períodos durante os que os 
rapaces se poidan atopar cos 
seus amigos e profesores. 

2. Diñeiro de peto 
Deberá ser sempre conserva

do polos profesores-acompañan
tes. Antes de cada saída, se fose 
desexable, unha parte deste 
diñeiro será entregada a cada 
alumno. 

3. Documentos persoais 
Estes documentos, un por 

cada nena, indicarán un núme
ro de teléfono familiar, a lista 
do contido do bolso, o montante 
do diñeiro de peto, eventual
mente unha lista de medica
mentos prescr:itos con nota 
adxunta sobre o tratamento 
redactada na lingua do país 
hóspede, e a lista de efectos per-' 
soais, para asegurarse de non 
perder reno 

4. Obxectos persoais 
Un libro favorito, un peque

no xoguete, pode ser levado par-
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Hai que establecer un presuposto cletallaclo 
eobter cla parte co-partícipe un compromiso serio 

sobre o reparto clos gastos. 

ticularmente por cada neno ou 
xove. Pode ser interesante. 
5. Equipo de acompañantes 

Deberán ser ensinantes. Así 
como é recomendable a partici
pación dos pais na preparación, 
no curso do intercambio poderá 
tal extremo presentar proble
mas, mesmo no caso dos alum
nos que estiveran sós. 

6. Contactos cos pais 
Cada tarde, un alumno 

- poderá telefonar aos seus pais e 
servir estes de correo telefónico 
para todos aqueles outros dese
xosos de saber dos seus fillos. 

7. Roupas 
É recomendable que os 

alumnos todos leven un pull / 
camisa / blusa da mesma cor, 
sobre todo no caso dos máis 
pequenos e para así identificar
se todos no grupo de pertenza. 

8. Reunións de grupo 
Cada mañán os participan

tes deberán ter un encontro 
para facer balance e orientarse. 
É o momento de resolver even
tuais problemas. 

9. Familias de acollida 
É desexable que a familia de 

acollida poida organizar ao seu 

Aposta en marcha cle intercambios entre centro~ 

técnicos terá por obxectivo aborclar un aspecto 

concreto cle formación profesional. 
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xeito un día do programa. Cada 
ensinante do grupo acompañan
te encargarase de face-Ia cone
xión cun grupo de familias, a fin 
de facilita-la comunicación en 
caso oportuno. 

EMPARELLAMENTOS ENTRE
 
CENTROS TÉCNICOS
 

EPROFESIONAlSSOBRE
 
ABASE DE PROXECTOS
 

TÉCNICOS COMÚNS
 

A posta en marcha de inter
cambios entre centros técnicos 
terá por obxectivo abordar un 
aspecto concreto de formación 
profesional. 

O proxecto terá aplicacións 
prácticas, en conexión na medi
da do posible cos programas dos 
estudiantes. 

- Os estudiantes deberán 
familiarizarse co vocabulario 
especializado utilizado no cadro 
da formación profesional. 

- Os formadores responsa
bles do proxecto terán coñece
mento previo do nivel de estu
dios dos estudiantes da institu
ción co-partícipe. Unha visita 
recíproca dos formadores dos 
dous centros facilitará, sen 
dúbida, esta avaliación. 

- Poderá haber temas de 
curta duración (dous ou tres 
semanas por exemplo), mentres 
que outros poderían durar un 
ano ou mais, e neste caso habe
rá que prever reunións entre 
estudiantes e profesores ao ini
cio e á fin do proxecto. 

- O intercambio de informa
cións (debuxos, manuais de 
explotación, contratos, etc.) 
poderá efectuarse de distinto 
modo. 

- Os proxectos poderán ser 
presentados no cadro dun con
curso internacional que reuna 
ás institucións implicadas. 

Algunhas suxerencias de 
proxectos: 

- construcción en común 
dun motor a vapor ou diesel 
(intercambio de planos, fabrica
ción de pezas en cada institu

ción e ensamblaxe no marco do 
encontro dos alumnos), 

- fabricación dun circuito 
impreso, 

- concepción de "loxiciais" 
especializados, 

- fabricación en común de 
obxectos de metal ou madeira, 

- construcción ou reparación 
en común de compoñentes, 

- xogos de simulación de 
xestión (ordenador) 

- módulos de formación para 
a correspondencia comercial, 

- concursos, 

ESTABLECER UNHA REDE 
DE CENTROS ESCOLARES 

Alén do intercambio entre 
dous centros pode ser tamén de 
interese establecer para un 
proxecto máis ambicioso unha 
rede que pode ir desde os cinco 
ou seis ata non mais de doce 
centros. 

Cobran importancia aquí en 
maior medida tódolos proble
mas de planificación e de coor
dinación: documentación, dura
ción, programa, organización 
das discusións, relacións públi
cas, criterios de avaliación... 

EMPREGO DAS NOVAS
 
TECNOLOxíAS
 

O emprego do FAX, dos 
rexistros audiovisuais e mesmo 
do correo electrónico (E-mail) 
poden contribuír indubidable
mente a calidade e riqueza dos 
intercambios. 

Así a AEDE ten creado unha 
rede de FAX entre centros de 
cinco países: Alemania, España, 
o Reino Unido, Italia e os 
Países Baixos, ademais de 
Francia. 

Existe tamén actualmente 
unha Rede de Video-correspon
dencia para 300 clases reparti
das en 30 países, con sede en 
París. Neste caso, entre outras 
precisións técnicas, podense ter 
en conta as seguintes: 
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- Bo micro e excelente entor
no acústico, 

- estar adestrados na utili
zación dunha cámara de video 
(facer un video de media hora 
para alumnos, pais e profesores 
doutro país e aínda un empeño 
ambicioso), 

- facer participar aos alum
nos no escenario, no grafismo, 
no manexo de material, etc., 
sabendo que leva bastante 
tempo e orixina problemas, 

- hai que traballar previa
mente moitos asuntos do film: a 
arde dos temas, a longura, quen 
fará as entrevistas, como proce
der ao montaxe, etc. 

- asegurarse de que o centro 
ca-partícipe pode visualizar o 
vaso casette, pois de país a país 
varían os sistemas e os forma
tos video, 

- nos casos de intercambios 
lingüísticos poden ser de intere
se os rexistros informais en 
clase, entre os centros ca-partí
cipes, 

- a combinación de diaposi
tivas de cor cun rexistro sonoro 
para presentar unha clase ao 
outro centro ca-partícipe é algo 
económico e interesante, 

- a vosa producción é a 
embaixadora da clase. Denantes 
de enviada cómpre pois exami
nala e valorada por parte de 
outras clases ou centros. 

En canto ao correo electróni
co, é do caso citar ao Campus 
2000 como sede de alcance 
europeo coa que poder conectar 
mediante a rede IPSS. 

Xa empregan este correo cen
tros en Alemania, en Austria, en 
Francia e en España. Campus 
2000 e a Consellería de Educació 
de Cataluña (Proxecto PIE) esta
bleceron unha conexión entre 25 
centros ingleses e 25 de Cata
luña, para traballar en grupos 
de cinco sobre un mesmo tema, 
ademais de abrirse aos empare
llamentos simples entre centros 
de tal modo que nalgún caso xa 
se utiliza a comunicación en 
gales e en catalán, máis que en 
inglés e en español. 

Rai que contar como equipa
mento cun ordenador, unha 

impresora e un modem, para 
conectarse neste caso á rede 
telefónica, permanecendo aberto 
para poder recibir mensaxes 
mesmo fóra dos horarios escola
res. O intercambio de disquettes 
contendo información é tamén 
oportuno, para o que cómpre 
coñecer previamente as circuns
tancias de compatibilidade. 

o INTERCAMBIO DE EN51NANTE5 

Os intercambios de ensinan
tes son unha necesidade cada 
vez máis forte, polo que o 
Parlamento Europeo instituíu o 
programa Teacher Exchange 
Scheme, que mediante unhas 
400 bolsas anuais permite 
cubrir os principais gastos 
dunha estancia de tres ou catro 
semanas. Actualmente é admi
I}istrado polo Bureau des 
Echanges de la J eunesse de la 
Communauté Européenne. Pala 
súa parte, o programa Lingua 
asegura os desprazamentos de 
ensinantes para a preparación 
de intercambios de alumnos. 
Despois están as axudas do 
Ministerio de Educación ou da 

Consellería de Educación que 
cómpre coñecer para eventual
mente poder ter acceso a elas. 

Son tamén diversas as posi
bilidades de intercambio, de 
modo simultáneo e consecutivo, 
lago de cautelarmente proceder 
aos pasos previos: correspon
dencia con información acadé
mica, curricular e de todo tipo 
que sexa oportuna, obtención de 
autorizacións, existencia das 
necesarias competencias lin
güísticas de base, ... para lago 
poder integrarse debidamente 
no centro ca-partícipe. 

Un intercambio de ensinan
tes debe posibilitar en calquera 
dirección poder afrontar situa
cións de docencia a alumnos, de 
presentación de información, de 
entrevistas, etc., ademais de ser 
un momento' de importante 
aprendizaxe sobre as particula
ridades do sistema educativo Q\:l 

do centro que se visita e sirve 
de acollida. 

* A Asociación Europea de Ensi
nantes (AEDE), creada no 1956, 
agrupa actualmente a uns 25.000 
asociados. Canta con recoñecemen
to do Concello de Europa e da 
UNESCO. 
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M. Carmen Consellería de Educación e Ordenación UniversitariaGorda 
Rodríguez 

M. Blanca 
Fraga lago Unidade de Programas
 

Europeos
 
As autoras, vinculadas á xestión de proxectos de participación
 

nos Programas Educativos Europeos, desde a Consellería de Educación,
 
ofrecennos útiles informacións para poder culminar con éxito as diversas iniciativas
 

de participación dos centros escolares.
 

A
Consellería de Educa centros escolares da Comuni versitaria. Calquera profesor ou 
ción, consciente da dade Autónoma en proxectos de alumno que precise información 
necesidade de impul colaboración con outros países, respecto a estes temas pode 
sa-la participación dos creou a Unidade de Programas asesorarse nestes lugares. 

Europeos, co ánimo de difundir O funcionamento varía 
toda a información referente a segundo o tipo de programa e a 
iniciativas diversas que promo descentralización que se adopta 
cionen o intercambio de expe na súa xestión: 
riencias educativas, así como - no caso do programa Sócra
ofrecer apoio ós centros escola tes as maioría das solicitudes 
res interesados en participar diríxense á Unidade de Progra
neste tipo de actividades. mas Europeos, que selecciona e 

Os dous grandes programas efectúa o seguimento dos pro
da Unión Europea son o Pro gramas. Unha vez seleccionado 
grama Sócrates, no ámbito da un proxecto, a Axencia Nacional 
ensinanza escolar en xeral e o Sócrates de Madrid envía o 
Programa Leonardo, específico Contrato Financeiro, que se xes
da formación profesional. tiona, xunto co resto da docu

mentación económica, directa
mente na Axencia Nacional. 

ESTRUCTURA DE XESTIÓN O dito contrato especifica a 
duración, financiación, forma de 

A unidade de programas pago, xustificación e control da 
europeos está a coordinar e actividade. Cando a axencia 
apoia-las iniciativas de coopera recibe o contrato envía o 80% da 
ción con outros países no ámbi asignación presupostaria, o 
to escolar. 20% restante remítese unha vez 

Toda a información de inte revisada a xustificación final de 
rés que se orixina no campo da gastos. Tódalas accións debe
colaboración entre centros edu rán enviar un informe á Uni
cativos dstribúese ós Centros de dade de Programas Europeos, 
Formación Continuada do unha vez rematadas. 
Profesorado e Delegacións - os restantes programas e 
Provinciais da Consellería de a"";6ns reciben aSE':~>'?!Ilento 

Educación e Ordenación Uni- para facilita-la participación, e 
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a Consellería actúa normalmen
te como vocal nos comités de 
selección de candidatos. 

RECOMENDACIÓNS XERAIS 

Calquera persoa vinculada a 
un centro educativo que teña 
interese en colaborar con outros 
países en temas de educación 
debe ter en conta que pode reci
bir financiación sempre que a 
súa actividade estea prevista na 
programación xeral do centro. 
Pode asesorarse e recolle-las 
solicitudes de tódalas accións 
nos Centros de Formación 
Continuada do Profesorado. 

Un tema que recibe especial 
atención nos programas educa
tivos é o ensino de linguas 
estranxeiras, a través das dife
rentes accións de LINGUA (Pro
grama Sócrates) : proxectos de 
institucións de formación de 
profesores, bolsas para que os 
profesores de idiomas participen 
en cursos de idiomas, axudas 
para axudantes de linguas 
estranxeiras, desenvolvemento 
de programas didácticos, inter
cambio de alumnos entre cen
tros educativos, etc. Para maior 
información consultar os D.O.G 
16-1-97 e D.O.G 18-9-97. 

Os centros educativos que 
teñan interese en asociarse con 
outros centros de outros países 
para intercambiar material, in
formación e experiencias sobre 
temas diversos: educación am
biental, folklore, gastronomía, 
educación do consumidor, loita 
contra o racismo, educación de 
adultos, ensino aberto e a dis
tancia, matemáticas, literatura, 
música, etc, poden financiar esa 
actividade a través de COME
NIUS (Programa Sócrates). 
Existe unha base de datos a 
nivel internacional para facilita
la busca de socios: dirección en 
Internet: http:\ \www.artisan.se. 
A busca de socios e a primeira 
fase para inicia-la colaboración, 
a continuación pode realizarse 
unha visita preparatoria que 
sirva de referencia para aclarar 

o papel de cada socio no desen
volvemento do proxecto. Para 
maior información pode consul
tarse o D.O.G. do 7 de marzo de 
1997. 

Os centros educativos de for
mación profesional interesados 
en colaborar con outros países 
para realizar estancias formati
vas para alumnos ou profeso
res, desenvolver programas de 
formación, etc. poden recorrer ó 
Programa LEONARDO capítu-

B,C,E e Arión presentarán as 
solicitudes específicas de cada 
acción en: 
Unidade de Programas Euro
peos 
Dirección Xeral e Ordenación 
Educativa e de F.P. 
Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria 
San Lázaro, 107 
15771 SANTIAGO 
Tfno: 981-546545 Fax: 981
546542/546551 

Calquera persoa vinculada a un centro educativo que teña interese en colaborar
 

con outros países en temas de educación debe ter en canta que poc/e
 

recibir financiación sempre que a súa actividade estea prevista
 

na programación xeral do centro.
 

lo 1. A Unidade de Programas 
Europeos pode asesorar sobre a 
xestión do programa. Este pro
grama permite o presuposto de 
gastos de xestión que o centro 
podería subcontratar con unha 
axencia de servicios. Existe 
tamén unha dirección en 
Internet para buscar socios: 
http\ \consultoría.tgi.es. Maior 
información na convocatoria 
anual B.O.E. 20-12-96. 

PROCEDEMENTOS DE
 
PRESENTACiÓN DE SOLICITUDES
 

Programa SÓCRATES 
Convocatorias: 

As accións Comenius 1, 3.2, 
Lingua B, C e E convócanse na 
Comunidade Autónoma en cada 
curso escolar. 

As accións restantes convó
canse a nivel da Unión Europea. 
Solicitudes: 

As accións Comenius 1, Co
menius 2, Comenius 3, Lingua 

As accións Lingua A e D, 
Ensinanza Aberta e a Distancia 
e Educación de Adultos deberán 
presenta-la súa solicitude direc
tamente na Oficina de Asis
tencia Técnica, presentando 
copia na Unidade de Programas 
Europeos. 
Oficina de Asistencia Técnica 
Sócrates y Juventud 
Rue Montoyer, 70 / 
Montoyerstraat 70 
B- 1000 BRUSELAS 

Os impresos de cada acción 
de Comenius 1, Comenius 3, 
Lingua C e E son específicos e 
de cor branca. Cada participan
te recibe a subvención, que debe 
solicitar no seu país de orixe, 
de forma independente dos res
tantes socios. 

Os impresos das accións Co
menius 2, 3.1, Lingua A e D, 
Ensinanza Aberta e a Distancia 
e Educación de Adultos son 
todos iguais: os de proxectos son 
de cor amarela e os de visitas 
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preparatorias de cor azul. Nes
tas accións o coordinador recibe 
e xustifica a globalidade do pre
suposto. 

Programa LEONARDO 
As solicitudes orixinais enVÍ

anse directamente: 
Agencia Española Leonardo da 
Vinci 
Velázquez, 134 bis 
28006 MADRID 

Resulta recomendable unha 
copia do proxecto á Unidade de 
Programas Europeos, dada a 
participación da Consellería de 
Educación no comité de selec
ción de proxectos. 
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OUTRAS CONVOCATORIAS 

Intercambio e Encontros de 
Alumnos e Profesores 

Entre centros españois e 
estados da Unión Europea: 
B.O.E. 11-2-97 

Entre centros españois: 
B.O.E. 14-10-96 
Información adicional: 
Ministerio de Educación y 
Cultura 
Dirección Gral de Formación 
Profesional y Promoción Edu
cativa 
Sub. Gral. de Becas y Ayudas al 
Estudio. Servicio de Actividades 
de Alumnos 
C. TOlTelaguna, 58 
28027 Madrid 

Programa de Acción en Fa
vor dos Emigrantes Espa
ñois 

Ministerio de Asuntos So
ciais: Programa 19. Axudas 
para facilita-la libre circulación 
de xoves traballadores: 3 a 12 
semanas. Compatible coas es
tancias do programa Leonardo. 
Último B.O.E. 10.1.95. 
Información adicional: 
Ministerio de Asuntos Sociales 
Dirección General de Migra
ciones 
Direcciones Provinciales de 
Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Sociales 

Cooperación entre a Unión 
Europea e Estados Unidos en 
Materia de ensinanza Supe
rior e Formación Profesional 

D.O.C.E. 14.2.97 
Información adicional: 
Agencias Nacionais Sócrates e 
Leonardo 
Internet. http://europa.eu.intl 
en/comm/dg22/dg22.html; 

Programa de Intercambio 
promovido por Intercultura 

É unha ONG que organiza 
intercambios para xoves de 15 a 
17 anos para vivir un curso nun 
país diferente ó seu, asistindo a 

un centro público de ensinanza 
secundaria. 

Tamén organiza intercam
bios de profesores que desexen 
coñece-lo sistema educativo do 
outro país. 

Servicio de Voluntariado 
Europeo para Xoves 

Servicio creado pola Comi
sión da Unión Europea para o 
período 1996-97. Os xoves euro
peos poderán coñecer mellor 
outro país, outra cultura, outra 
lingua e participar na realiza
ción de un proxecto útil a unha 
entidade local. 

Condicións: Ter entre 18 e 
25 anos e residir legalmente 
nun país da Unión Europea, 
Noruega ou Islandia. Progre
sivamente irase ampliando a 
outros países. 

Aceptar poñerse ó servicio 
de un proxecto local durante un 
período comprendido entre 6 e 
12 meses. 
Información adicional: 
España: 
Instituto de la Juventud 
CI Ortega y Gasset, 71 
E-28006 Madrid 
Tf.: 91-3477693 
Fax: 91-3467687 
Comisión 
Dirección General XXIIIC/2 
Rue de la Loi, 200 
B- 1049 Bruselas 
Tf.: 322-2952327 
Fax: 322-2994158 
E-mail: vol@dg22.cec.be 

RedeEures 
Sistema de información para 

o emprego que facilita a libre 
circulación de traballadores, a 
través do intercambio de infor
mación entre os Servicios PÚ
blicos de Emprego dos estados 
membros. Permite presentar 
unha solicitude de emprego a 
calquera demandante interesa
do en traballar en outros países 
da Unión Europea. 
Información adicional: Cal
quera Oficina de Emprego 

mailto:vol@dg22.cec.be
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Visitas de Esudio para a 
Promoción de Linguas Mi
noritarias 

Programa da Comisión Eu
ropea para promove-Ia coope
ración entre as rexións de 
linguas minoritarias da Unión 
Europea. 
Información adicional 

Sr. Stefano Salmasi 
Comisión Europea 
DG XXII Educación, Formación 
y Juventud 
Rue Belliard 5-7 
B- 1049 Bruselas 

Sra Caoirnhe Ni Lochlainn 
THE EUROPEAN BUREAU 
FOR LESSER USED 
LANGUAGES (EBLUL) 
10, Sraid Haiste Iocht. 
Baile Atha Cliath 2 - IRLANDA 

Programa de Asistentes de 
Ensinanza de Escolas Japo
nesas 

É un- programa promovido 
por INTERNATIONAL IN
TERNSHIP PROGRAM , firma 
comercial adicada ó intercam
bio, a nivel mundial, de profe
sionais para promove-Io enten
demento intercultural como 

voluntarios que non perciben 
remuneración. O programa 
comenzou en España o ano 
1989 e foi aumentando ata che
gar ós 50 internos actuais que 
visitaron diferentes rexións. En 
Galicia vai comenzar esta expe
riencia este curso. 
Para máis información: Inter
national Internship Program 

TOKYO-6-19-14 HONGO, 
BUNKYO-KU, TOKYO 113 
JAPAN 
TEL: 03381200771 
FAX: 0338184481 - E-mail: 
intern@mxd.meshnet.or.jp 

GALlCIA - COMENIUS CENTROS DEMANDANTES 1997 

TITULO 

Espacios Europeos para 1ª 
Infancia 

COORDINADOR 

E. Infantil Cabral Caeiro. Vigo 

. 
ASOCIADO 1 

Escola Santa María 

ASOCIADO 2 
.-

Scuola Materna Selene Media 

A percepción do medio Colexio Josefa Alonso College de Kerolay. Lorient Escola Ferreiro Dias 

Linguaxe plástica: un medio de 
comunicación 

CP. Castrillón-Coiro. Cangas 3º Circolo didáctico Di Siena Escola de Amadeu Gaudencio 

Cancro, educando para salvar 
vidas 

lES Someso. A Coruña Schuldorf Bergstrasse Escola Preparatoria Gouveia 

As festas da miña localidade CP Antonio Palacios Escola EB 2,3 de Pías The Leigh City Tech. College 

Descubrindo Europa Ins!. Politécnico de Vigo Lycee Louis Fequillade Escola Joao Cont;:alves 

Consumo e Medio Ambiente CP A Rúa. Moaña Escola C.S. de Gueifaes Esc. El Primo Circolo Aquaviva 

Acuario centro motivador en 
esc. mariñas 

Colexio Público De Hio College Paul Longevin Escola Primaria N.46.STO. 
Tome 

Da imprenta ó OVO. CP O Cruce Brantingskolan - Upsala Scuola Media Estatale E. Curiel 

A publicidade: influencia infantil CP Reibon. Cangas Escola EB 2,3 Rainha S. Isabel 1. Comprensivo Arzana 

Educación Ambiental: R.3. 
Cidade Verde 

lB Elviña Lycee Jean Perrin Instituto Español de Lisbora 

Tradicións Populares CP Ramón Peñarredonda Scuola Elementare IV Circolo Escola Primaria Nº 8 

O Alumno de ensino a 
distancia 

Ingabad Ex!. Vigo CNED Delega!. National de 
Corse 

Emerson Consultancy 

Gastronomía, tradición e 
folclore 

CP O Graxal. O Temple Col. Kardinaal de Jong Frederiksberg Skole 
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GALlCIA - COMENIUS CENTROS ASOCIADOS 1997 

TITULO 

Aprender sen fronteiras. Rutas 
comerciais europeas 

COORDINADOR EXTRANXEIRO 

Helmholtz Gymnasium 

ASOCIADO EN GALlCIA 

LB. Eduardo Pondal. Santiago 

Os nosos pobos e rexións europeos 
costumes 

Ecole Mixte ST Francois-Xavier CP Flavia. Padrón 

Hábitos, tradicións locais en unificación 
europea 

Scuola Media Statale, Casalinuovo IFP Fernando Wirtz. A Coruña 

A nosa historia a través do monumento 
local 

Ecole Notre Dame de la Clarite CP Viaño Pequeno. Trazo 

O mar. Pasado presente e futuro Ecole EB. 2,3 N de Albufeira CP Quintela-Moaña 

Festa e tradición profana en 6 rexións 
europas 

Liceo Europe Convitto Cutelli lES 1 de Marzo. Baiona 

Pelegrín do Xubileo 2000 Inst. Técnico Profesional M. Passano LB. Eduardo Pondal. Santiago 

Coñecemento e apropiación do espacio 
urbano - . 

Liceo Artítico de Milán lB. Arcebispo Xelmírez 11. Santiago 

Desenvolvemento de matemáticas en 
dimensión europa 

Park End Primary School Colegio Pub. O Cruce. Cerceda 

Aforro enerxético como achega ó medio 
ambiente 

BG/BRG Ingeborg Bachmann lB. Xelmírez 1. Santiago 

Civilización videira e oliveira. Do 
Mediterráneo ó Atlántico 

Lycee Camille-Jullian lB. Eduardo Pondal 

Rede de Escolas por medio da tecnoloxía Bleickenschule, Hauptschule Mil. Col. Apóstol Santiago. Jesuítas 

Ori di Calabria: Mito e realidade de 
Grecia 

Ese. Primaria de Botricello CP Igrexa Valladares. Vigo 

As tradicións e costumes do matrimonio Ese. Prive. Robert Poisbland CP Negreira 

A alimentación na nosa casa e na dos 
outros 

Ecole Prive Mixte La Bretonniere CP Xuño. Porto do Son 

O ocio dos nenos Ecole Privee Mixte, VIX CP San Vicente 

A prensa medio de comunicación entre 
ecolares 

lES Villablanca IESP Pedra da Auga. Ponteareas 

As identidades locais e rexionais Titor: CP Don Aurelio Aprendiz: CP Redondela 

A radio como medio educativo Titor: Col. Guillelme Brown Aprendiz: Imagen, Son. Benposta 

Edición, traducción e adaptación de 
literatura infantil 

Escola Secuendaria Soares dos Reis Instituto Politécnico de Vigo 

A escola hoxe e mañá Escola Secuendaria De Bombarral lES Sofía Casanova. Ferrol 
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Apertura europea
 
desde as escolas rurais
 

odesenvolvemento da dimensión europea da educación e a participación en
 

Proxectos Educativos Europeos (PEE) está de moda hoxe en día.
 

Neste artigo gustaríame axudar a comprender mellar o seu interese e valor
 

para a educación infantil e primaria, facendo referencias expresas ás posibilidades
 

e limitacións das escalas, de calquera tamaño, situadas no medio rural. l
 

lois Ferradás 
Blanco 

Facultade de 
Ciencias da 

Educación 
Santiago 

UNHA ESCaLA ABERTA NO 
INTERIOR EAa EXTERIOR 

o ideal dunha escola aberta, 
no seu interior, aos intereses e 
experiencias dos nenos, ao tra
baIlo en equipo e á colexialidade 
e, ao exterior, ao coñecemento 
do mundo vivo circundante e á 
cultura da mesma comunidade, 
... conta cunha longa tradición 
de realizacións, especialmente 
ao longa deste século. Esta 
orientación tiveron diversas 
experiencias, sistemas ou move
mentos renovadores relaciona
dos, por exemplo, coa Escola 
Nova, coa Escola Popular, coa 
Institución Libre de Enseñanza, 
... e tiveron diferentes denomi
nacións: Escolas Viaxeiras, 
Pobos-Escola, Granxas-Escolas, 
Cidades Educadoras,... Quizais 
a modalidade máis coñecida 
desta apertura sexan as 
Correspondencias e Intercam
bios Escolares. 

Na actualidade, esta orien
tación da educación vese refor
zada desde o campo da teoría e 
da investigación, especialmente 
desde o enfoque chamado ecoló
xico, que afirma que o desenvol
vemento humano é resultado do 
entrecruce das influencias que 
se producen na relación dinámi
ca que se dá entre os distintos 
escenarios das relacións huma

nas. Segundo esta concepción, 
un escenario é tanto máis 
potenciador do desenvolvemen
to canto maior sexa o número 
de vínculos con outros contextos 
nos que se insiren os nenos e os 
adultos responsables da súa 
educación. 

Incluso desde as disposicións 
oficiais se demandan estas 
modalidades de traballo ao 

establecer, por. exemplo, como 
un dos obxectivos xerais da 
Educación Primaria "Identifi
carse como membro dos grupos
sociais aos que se pertence, 
coñecer e valorar de maneira 
crítica algunhas normas, valo
res e formas culturais presentes 
nos mesmos e interesarse polas 
características e funcionamento 
de outros grupos". 
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Non hai razóns para que estes intercambios non se procJuzan tamén
 

na Educación Infantil ePrimaria, incluíndo os centros que están situados
 

no medio rural; de feito, estes están en constante, aínda que lento, aumento.
 

CIDADÁNS NUNHA EUROPA 
DE JODOS 

Ao plantexarnos a necesida
de de axudar aos escolares de 
Galicia a se converteren en 
cidadáns dunha Europa de 
todos, non ignorarnos que esta 
pretendida casa común é tamén 
escenario de fortes conflictos de 

_intereses que, por veces nos 
afectaron ben negativamente e 
que se dilucidan. en ámbitos que 
non son precisamente as esco
las. Pero, ¿podernos pensarnos 
colectivamente á marxe de 
Europa? Neste problemático 
proceso de integración europea 
a educación ten que facer as 
súas contribucións á formación 
de actitudes e coñecementos 
corno por exemplo, entre outras( 

a) Axudar aos alumnos a for
marse unha visión de Europa 
corno comunidade multicultural 
e multilingüística. 

b) Fortalecer a conciencia da 
variedade de historias, xeografí
as e culturas europeas. 

c) Preparar aos novos para 
tornar parte no desenvolvemen
to económico e social de Europa, 
sendo conscientes das oportuni
dades e desafíos que se presen
tan. 

d) Aumentar o interese 
por mellorar a competencia 
comunicativa noutras linguas 
p-uropeas. 

e) Promover o sentido da 
identidade europea a través de 
experiencias directas e axeita
das de outros países. 

Dun xeito esquemático, a 
educación da dimensión euro
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etc. as diferencias entre centros 
non proceden da súa ubicación 
xeográfica, senón da política da 
administración educativa, das 
iniciativas dos profesores, do 
apoio da administración local, 

En cambio, seguen vixentes 
as posibilidades e recursos que 
ofrece moitas veces o contexto 
rural, no que se inc1úen as 
pequenas vilas , por exemplo, a 
proximidade do medio social e 
natural á escola, a existencia 
dun rico, e ás veces a medio des
cubrir, patrimonio cultural 
(corno tradicións de diverso tipo, 
construccións,oo) sempre á man, 
o prestixio que moitas veces ten 
a escola nese medio social, o 
apoio de certas persoas ou em
presas, oo. Se repasarnos alista 
de ámbitos temáticos que a pro
pia Comisión Europea dá de 
xeito indicativo e que poderían 
constituír a base para o desen
volvemento de proxectos educa
tivos que poden optar a axuda 
económica no marco do progra
ma Sócrates do último ano, non 
atopamos nin un só que non 
poida ser traballado desde unha 
escola ubicada no medio rural' 
aínda que segundo a idade do~ 
nenos deberán ser abordados 
seguramente de forma diferente. 

Rai outras dificultades que 
frecuentemente son comentadas 
polos mestres cando se fala da 
posibilidade de intercambios con 
outros países. A primeira delas 
é a do escaso dominio da lingua 
do outro país, aínda que esta 
fose estudiada no seu día. A isto 
hai que engadir que a lingua 
estudiada polos mes tres de 
certa idade foi normalmente o 
francés, e a que estudian maio
ritariamente os alumnos ac
tualmente é o inglés. É este un 
asunto pendente na nosa forma
ción corno cidadáns europeos 
que os novos enfoques do ensino 
das linguas están tentando de 
resolver. Con todo, a este res
pecto compre recordar que nos 
programas educativos europeos 
(PEE) o fundamental é o traba
llo cun plan común e o inter

pea nos primeiros anos da for
mación deberá incluír: educa
ción para identidade persoal e 
para un positivo autoconcepto; 
para a identidade nacional, 
nunha sociedade multicultural; 
para a comprensión intercultu
ral; para a cidadanía europea, 
que inclúa a comprensión da 
economía; e, finalmente, a edu
cación para a comprensión 
internaCional e para actuar nun 
ambiente global, que corrixa o 
eurocentrismo e descubra as 
relacións da cidadanía europea 
e a global. 

DESDE AS ESCOLAS
 
NO MEDIO RURAL.
 

Aínda que ata o momento a 
maioría dos intercambios edu
cativos que coñecemos de alum
nos e profesores con socios de 
outros países se realizan nos 
ámbitos dos estudios medios e 
superiores ubicados nas cida
des, na actualidade non alcan
zarnos a comprender as razóns 
de que estes intercambios non 
se produzan tamén na Edu
cación Infantil e Primaria, 
incluíndo os centros que están 
si tuados no medio rural' de 
feito, estes están en consta~te, 
aínda que lento, aumento. 

En efecto, a limitación maior 
que experimentaron tradicio
nalmente os centros escolares 
ubicados no medio rural era o 
illamento e a dificultade de 
comunicación co exterior. Nas 
comunicacións, no uso de novas 
tecnoloxías, en equipamentos, 
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cambio das experiencias, polo 
que, senda bo un coñecemento 
polo menos elemental, da lingu~ 
dos outros socios, non resulta 
imprescindible, en canto que 
normalmente cada socio comu
nica na súa propia lingua e reci
be na do outro. Non resulta 
podo demais, nada difícil atopa; 
no propio claustro de profesores 
ou no propio medio algunha per
soa que poida botar unha man 
para traducir algúns escritos. 
Construír un pequeno glosario 
para axudar a entender as pala
bra.s .ou xiros máis difíciles pode 
facIlItar esta comprensión mu
tua e resultar moi interesante. 
Por outra parte, a experiencia de 
participar en proxectos comúns e 
comunicarse con iguais de 
outros países resulta moi moti
vador para a curiosidade e as 
g~as de coñecer e para a apren
diz~e das outras linguas. 

As veces, tamén se aduce a 
escasez de medios como xustifi
cación de non implicarse en 
intercambios e proxectos educa
tivos con escalas situadas lonxe 
noutros países. É certo que ~ 
uso do fax e de outras tecoloxías 
da comunicación aporta inme
diatez aos intercambios e, no 
caso das comunicacións vía 
internet, a viveza de imaxes en 
color, a posibilidade de enviar 
grandes cantidades de texto e 
incluso sonido. Aínda que pouco 
a pouco, cada vez son máis os 
centros educativos que se van 
dotando destes medios; pero 
cómpre dicir que non son 
imprescindibles, e os envíos de 
cartas ou paquetes por correo 
seguen a ser un excelente 
medio ao alcance de todos 
aínda que é previsible u~ 
pequeno aumento dos gastos en 
comunicacións. Por veces, os 
concellos son sensibles a estas 
necesidades de equipamento e 
prestan unha valiosa axuda 
cando se llela pide. ' 

Quizais, o que máis retrae 
aos profesores de proxectar e 
implicarense en programas e 
intercambios e un certo temor a 
cargarse de traballo extra que, 
por outra parte, dificultaría o 

logro dos obxectivos formativos 
dos seus alumnos e a abordaxe 
de todos os contidos programa
dos. Senda realistas hai que 
recoñecer que poñer en marcha 
un programa de traballo en 
común e de intercambio require 
un tempo para reflexionar e 
facer explícitas as intencións o 
estilo de traballo, os medio~ e 
procedementos, ... Pero non 
deben concibirse as actividades 
destes proxectos á marxe do 
traballo corrente de profesores e 
alumnos. De feito as indicacións 
oficiais abrigan a que estean 
iptegradas dentro das activida
des habituais do centro escolar 
e que formen parte do plan de 
estudios do centro. Estas activi
dades, que parten habitualmen
te de investigacións no propio 
medio por alumnos e profesores 
acerca do tema obxecto do inter
cambio provocan un interese e 
unha motivación dificilmente 
pensable sen a existencia dun 
interlocutor que lle dá sentido 
aos achados e ás esixencias dos 
traballos escritos. Esta vincula
ción ca desenvolvemento curri
cular nos distintos niveis que
dará máis claro no seguinte 
apartado. 

ALGÚNS EXEMPLOS
 
DE PROXECTOS EDUCATIVOS
 

EUROPEOS EN CURSO
 
DE REAUZACIÓN EN
 

ESCOLAS RURAIS
 

Nestes últimos cursos vai en 
aumento o número de iniciati
vas de traballos educativos en 
común con socios de outros paí
ses. Pala miña parte tiven a 
oportunidade de traballar en 
equipo con profesores de varios 
colexios de educación infantil e 
primaria, axudándoos a entra
~e~ .en contacto e proxectar e 
InICIar os seus intercambios. 
Vou presentar algúns deste 
temas, deixando para os lecto
res o traballo de pensar sobre 
as súas relacións ca currículo. O 
carácter deste escrito tampouco 
non permite expor polo miúdo
todos os pormenores da súa 
posta en práctica, pero tampou
ca non é difícil imaxinar a 
riqueza das actividades de 
investigación, conceptualización 
e expresión que poden realizar
se. Algúns dos temas que se 
están a traballar foron os 
seguintes: 
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Tradicións e costumes da 
(esta do casamento 

Este proxecto ten como 
onxectivos xerais: 

- Redescubrir o senso das 
tradicións locais que, aínda que 
repetidas en cada ceremonia, 
perderon, en parte, o horizonte 
cultural que as fixo nacer; valo
rar estas tradicións. 

- Recoñecer nas tradicións e 
formas locais dos distintos luga
res que participan as manifes
tacións de modelos semellantes, 
máis alá das particularidades. 

- Recoñecer nas tradicións e 
celebracións locais as diversas 
formas de expresar valores e 
actitudes dos pobos europeos. 

o lecer dos nenos de 7, 8, 9 e 
10 anos 

Con estes obxectivos: 
- Descubrir as formas de 

_lecer dos nenos destas idades 
nos distintos países europeos. 

- Descubrir.as diferencias e 
os parecidos. 

- Suscitar a curiosIdade por 
outras formas de vida. 

- Abrir a escola a outras 
realidades. 

- Entrar en contacto para 
unha aprendizaxe intercultural. 

- Descubrir e comprender 
por que "é desta maneira aquí, 
e de outra maneira noutros 
lugares". 

- Tomar conciencia da pro
pia cultura entrando en contac
to con outra. 

Como nos alimentamos nós, 
como se alimentan outros 

Pretendendo: 
- Facer tomar conciencia aos 

nenos dos seus costumes no que 
se refire á súa forma de se alí·· 
mentar. 

- Descubrir a xeografía do 
seu país investigando especiali
dades de certas vilas ou zonas. 

- Descubrir os alimentos e os 
hábitos alimentarios dos nenas 
de outros países de Europa. 

- Poñer en común todas as 
informacións OH experiencias a 
fin de que os nenos se abran a 
outros paises de Europa. 

SUPERANDO ADIFICUlTADE 
DE ENCONTRAR SOCIOS 

Cónstame que en moitos 
casos encontrar socios é a maior 
dificultade para realizar inter
cambios e específicamente para 
levar a cabo Proxectos Educa
tivos Europeos, para os que se 
requiren escalas polo meno de 
tres estados membros da 
Comunidade Europea. Desde 
logo, as axencias da administra
ción educativa que tramitan 
estes programas teñen a res
ponsabilidade de facilitar o 
establecemento de relacións 
entre escalas porque elas teñen 
contactos coas axencias de 
outros países e acceso a deman
dantes de contactos. estes 
momentos, sen embargo, non 
teremos máis remedio que reco
rrer a contactos persoais, non 
sendo difícil que no círculo das 
relacións de todos os membros 
dun claustro exista coñecemen
to de varios centros de nivel 
equivalente nalgún país euro
peo. Por outra parte, os sindica
tos ou asociacións de profesores 
teñen normalmente contactos e 
Ielacións con profesores e cen
tros de outros países, de xeito 
que, en caso de necesidade, 
poden facilitar o establecemen
to de relaclóns. En concreto 
Nova Escala Galega ten rela
cións estables e coñecemento de 
persoas clave do Movemento 
Cooperativo da Escala Popular, 
que seguen a trq hallar coa 
pedagoxía FreÍ'1 

Quera, para a udar a supe
rar a dif¡"lllt?oe ell' atopar 
<;OCi08 para os inte:r('''''llhil)~ 

facilitar () enderezo.:) 'nna a,.,o
ciación france a OE'rl "arJa ? facI
litar o establecemento de rela
cións entre escolas, tamén do 
medio rural. Trátase de ACO
RES (Animaban, Correspon
dence, Ouverture, Réseaux, 
Environnement, Services): 23 
rue du Grain d'Ol' - 4~600 

BEAUPRÉAU. FlaJ cia. O ltr 
dirección inter san!. ~ '1L1O 

POLLEN en internet, creado ao 
servicio da educación no medio 
rural: http://k.ola.dcuje/-pollen/ 
/index.htm. Nela pódense ato
par moitos establecementos 
educa . o., ubicados no medio 
rural. entre os que se encontran 
pequenas escalas de 1, 2, 3, ... 
clases, entre outros, tamén de 
estudios secundarios e profesio
nais. 

O traballo educativo nesta 
perspectiva da apertura á di
mensión europea non está exen
to de problemas e seguramente 
esixe ao comezo un plus de 
esforzo pero, sen dúbida, resul
ta necesario nos momentos 
actuais, e os nenas que o poidan 
experimentar estarán mellor 
equipados para afrontar os 
retos do naso tempo; ademais 
proporcionará aos profesores a 
satisfacción de comprobar os 
logros e a motivación dos seus 
alumnos, e o recoñecemento das 
persoas máis conscientes da 
sociedade. 

Para a redacción destas notas fóron
me de utilidade as experiencias de ter 
participado durante os últimos cursos 
nas actividades do Proxecto Comenius 
(COM-A3-1995-1-FR-32): 
"Introducción á Dimensión Europea na 
Formación Continua de Mestres de 
Educación Infantil e Primaria en Zonas 
Rurais" e de ter axudado a distintos 
colexios rurais de Galicia no establece
mento de intercambios con escolas no 
medio rural de outros paises eupeos. 

2 Estas son as temáticas xerais que 
suxire a Comisión Europea para os 
proxectos educativos europeos: o 
ratril lenio cultural dos participantes; a 
proteccióL d0 medio ambiente e ternas 
afín,; educación manual e artística; 
ciencia e tecnoloxía; desenvo!vemento 
de tradicións literarias nos países euro
peos e entre eles; maior sensibilización 
respeclo da cidadanía europea; identi
dades locais e rexionais; vínculos entre 
a e:.cola e o mundo laboral; promo
ción da iguddade de opo;illnidades 
erlhe (,/$ r ..... ".~: .J, am~ ... , .::::x .:; C~JI .. 
JI... I., . (j':~., ~ :')) m~dio:; de (e: II~ ':~C'dón 
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A experiencia do /. E. S. Luís Seoane 

Programa Le nardo Da Vinci
 
No traballo expone a experiencia do Instituto de Ensino Secundario Luís Seoane 

de Pontevedra na súa participación en diversos programas europeos especialmente 

no LEONARDO, que promove redes de axentes implicados na F.P. 

LUIS SEüANE é un (plan do 70) e estudios da Superior de Secretariado e Ciclo 
Instituto de Ensinan LOXSE: a etapa completa da F. Medio de Xestión Admi
zas Medias situado en ESO, o Bacharelato de Huma nistrativa. En total 1332 alum
Pontevedra no que se nidades e Ciencias Sociais, Ciclo nos nos diferentes niveis.o imparte F.P. na rama Formativo Superior de Admi ° Instituto mantén unha 
da Administrativo nistración e Finanzas, Ciclo F. actitude positiva cara o cambio e 

María Emma 
Ramos Devesa 

Jor.ge 
Fernández 

Seoane 

José Luis Veiga 
Lage 

Profesores 
de Tecnoloxía 

Administrativa 
do lES. 

Luís Seoane 
Pontevedra 
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a innovación no labor educativo 
e isto fixo que, por decisión colec
tiva e consensuada dos seus 
órganos de goberno, apostase 
dende un principio pola Reforma 
Educativa que se concretou na 
LOX8E. Neste senso comenzou 
a experimentación dos Módulos 
Formativos no ano 1988, antes 
da propia aprobación da Lei 
Orgánica Xeral do Sistema 
Educativo (1990) que He dá 
marco legal, e dende o curso 
90/91 imparte a etapa completa 
da Educación Secundaria Obri
gatoria e, posteriormente, o 
Bacharelato de Humanidades e 
Ciencias Sociais. 

Dende que se implantou en 
Galicia, o Instituto participa no 
programa de prácticas en 

unha dimensión internacional e 
multicultural ás ensinanzas 
que impartimos ampliando o 
horizonte vocacional dos alum
nos. Neste obxectivo, o primei
ro, e principal problema é o 
monetario polo que diriximos 
os nosos esforzos á busca desa 
financiación necesaria. 

Conseguimos participar no 
programa INTERREG II, pro
grama europeo destinado a pro
mover o desenvolvemento entre 
espacios/rexións fronteirizas, 
que destina unha parte dos 
seus fondos a facilitar as rela
cións e o coñecemento entre 
axentes e colectivos sociais. 
Dentro deste programa realiza
mos os seguintes proxectos: 

Unha das finalidades do programa LEONARDO é establecer nexos e crear redes 

de axentes implicados na Formación Profesional para ir xerando a necesidade 

de certificacións académicas recoñecidas a nivel europeo. 

empresas para alumnos que 
rematan os seus estudios de 
Formación Profesional contan
do para isto cun Departamento 
de Educación e Emprego que as 
xestiona, 196 alumnos e 130 
empresas colaboradoras no 
curso 96/97, e que ademais ten 
creada unha bolsa de emprego 
para facilitar a inserción labo
ral dos alumnos que rematan 
estudios. 

No ano 94, unha vez que o 
Centro ten definido o seu futuro 
no contexto da LOXSE, plante
xouse a posibilidade de ampliar 
a formación dos alumnos facili·· 
tando que coñecesen sistemas 
de estudio doutros países así 
como que puidesen realizar 
prácticas nos seus sistemas pro
ductivos. Tratábase de dar 
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- Un intercambio de alum
nos e profesores co Liceu Sta. 
Maria Maior de Viana do Cas
telo (Portugal) con asistencia a 
aulas, visitas culturais e un tra
ballo comparativo entre as eco
nomías de Galicia e o Norte de 
Portugal. Este intercambio tivo 
unha duración bianual durante 
os cursos 95/96 e 96/97. 

- Un intercambio de alum
nos e profesores co C.F. CISA
VE de Guimaraes (Portugal) 
que centrou os seus traballos na 
edición dunha revista e dun 
vídeo turístico conxuntos. Este 
intercambio realizouse no curso 
96/97 e terá continuidade no 
presente curso. 

- Un intercambio de alum
nos e profesores co C.F. CIOR 
de Vilanova de Famalicao (Por

tugal) que participou tamén na 
edición da revista. 

No curso 95/96 e 96/97 reali
zamos sendos proxectos do pro
grama LEONARDO DA VINCI 
da UE e para o curso 97/98 
ternos aprobado un novo proxec
to a realizar. PoIa duración do 
programa, 5 anos, polos recur
sos financieiros que achega, 
polas posibilidades de relacións 
que permite e polos seus obxec
tivos cremos que este programa 
é o que máis pode interesar ós 
lectores polo que a nosa exposi
ción versará sobor da nosa 
experiencia en LEONARDO. 

Cando comenzamos a busca 
dun programa europeo que nos 
permitisen realizar intercam
bios e colaborar con centros 
doutros países non tíñamos 
unha idea clara dos obxectivos 
que perseguiamos e estes foron 
moldeandose en función das 
diferentes expectativas dos 
socios colaboradores que atopa
mos, que por outra banda esta
ban nunha situación parecida, e 
do propio marco de obxectivos 
que establece o programa LEO
NARDO. No conxunto dos tres 
proxectos que se nos aprobaron 
hai tres obxectivos que coinci
den e que se corresponden coas 
finalidades básicas establecidas 
nas orixes do programa: 

- Establecer nexos e crear 
redes de axentes implicados na 
Formación Profesional cara ir 
xerando a posibilidade/necesi
dade de certificacións académi
cas recoñecidas e convalidables 
a nivel europeo. Evidentemente 
este non é un obxectivo que se 
poida plantexar un centro edu
cativo, pois non entra no noso 
ámbito de competencia, pero si 
é importante que, dende a base, 
exista un empuxe neste senso. 
Trátase, en definitiva, de xerar 
a necesidade de que esto se dea. 

- Fomentar a relación entre 
os centros de formación e 
empresas mediante a creación 
de canles de comunicación e, 
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fundamentalmente, mediante o 
desenvolvemento de programas 
de Formación en Centros de 
Traballo (en adiante FCT). Esto 
coincide cun dos obxectivos 
que, no noso país, se plantexa a 
Formación Profesional onde a 
FCT adquire un novo rango e 
valoración académica conside
rándose parte esencial da for
mación do alumno. Coas dife
rencias propias de cada país, 
esto estase plantexando tamén 
no resto de Europa. 

- Mellorar as competencias 
lingüísticas e desenvolver unha 
cultura ampla e universal nas 
diferentes facetas da vida dos 
nosos alumnos. 

o desenvolvemento dun pro
xecto destas características 
esixe un traballo continuo e 
ordenado por canto son moitos 
os axentes que interveñen (o 
centro no seu conxunto, os 
socios colaboradores, os axentes 
locais e os alumnos beneficia
rios) polo que planificamos os 
traballos en diferentes fases: 

FASES DO PROGRAMA 

1.- Fase previa 
1. 1 Busca de socios 

colaboradores 
1.2 Busca de axentes 

sociais e institucio
nais 

2.- Fase de realización 
2. 1 Selección dos alum

nos 
2.2 Realización do inter

cambio 
2.3 Valoración 
2.4 Documentación acre

ditativa 
2.5 Difusión 

l. FASE PREVIA 

Previamente a elaboración e 
presentación do proxecto é 
necesario buscar socios colabo

radores noutros países e tamén 
implicar a axentes locais que 
nos faciliten o seu desenvolve
mento. 

1.1 Os socios colaboradores 
Seleccionar bos socios é funda

mental para a boa marcha do 

proxecto pero non é unha tarefa 
doada, non é facil atopar un 
centro que comparta as nosas 
mesmas coordenadas e teña os 
mesmos obxectivos. Ademais os 
proxectos non se aproban de 
forma bilateral e, por tanto, 
pode que o socio ó non ver apro-

I 

I 

'. INSTITUTO DE ENSINO 
f', SECUNDARIO E PROFESIONAL 

.'J'. , LUIS SEOANE 

PROGRAMA LEONARDO DA VINeI 

DIPLOMA
 
I.E.S. LUIS SEOANE
 

PONTEVEDRA 

ü alumno participou no Programa 
Leonardo da Vinci da Unión Europea (BüE 20-Dic-96) 

CERTIFICACIÓNS LABORAÍS NUN CONTEXTO EUROPEO 

organizado polo LE.S. LUIS SEüANE coa colaboración do centro 
Hammersmith West, realizando un total de 105 horas de 
prácticas de traballo na empresa London Hospital, situada na 
localidade de Londres en Inglaterra. 

En Pontevedra a 28 de Maio de 1.997 

ü Director 

I !L------------------......-¡I I 
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bada a súa proposta decida res
cindir a colaboración facendo 
fracasar o noso propio proxecto, 
esta é unha situación que se 
nos plantexou este ano e que 
nos obrigou a adicar moito 
tempo a convencer ó socio 
"rebelde". A Axencia Leonardo 
facilita unha base de datos con 
posibles socios pero cando face
mos uso dela encontrámonos 
con que a maioría dos que apa
recen xa teñen compromisos 
establecidos, hai tendencia a 
crear asociacións estables, e son 
reaccios a establecer novas 

escrito nalgúns casos, de axen
tes sociais e institucionais que 
avalasen o noso proxecto ante 
a Axencia Leonardo que é 
quen, en primeira instancia, 
debe dar a súa aprobación. 
Neste senso contamos coa cola
boración das empresas nas que 
os nosos alumnos realizan as 
prácticas e tamén co apoio for
mal do Concello de Pon
tevedra, Deputación de Pon
tevedra, Cámara de Comercio, 
Colexio de Xestores e Aso
ciación de Xovenes Empre
sarios. 

oprograma LEONARDO pretende fomentar a re/ación entre os centros de formación
 
e empresas mediante a creación de can/es de comunicación,
 

desenvolvendo o programa de comunicación,
 
e oprograma Formación en Centros de Trabal/o.
 

experiencias. O noso Instituto 
fixo unha asociación múltiple, 
de catro centros, que se ben é 
enriquecedora porque permite 
unha mellor contrastació n 
entre sistemas educativos con
vírtese en excesivamente com
plexa no momento de planificar 
e abordar os intercambios. Pa
récenos recomendable, ó menos 
cando comenzamos, unha aso
ciación puntual de dous centros. 
Os nosos socios son: C.F. Rio 
Meao de Espinho (Portugal), 
Lyceé Maximilliem Sorré de 
Paris (Francia) e Hammersmith 
West London College de Lon
dres (Inglaterra) sendo este 
último substituído, para o curso 
97/98, polo Europea Vocacional 
College de Londres. 

1.2 Os axentes e interlocutores 
sociais locais 

En función do estableceido 
nos obxectivos consideramos 
importante contar co respaldo, 

Irevisto ~.nj'_! 1'_I 

2. FASE DE REAUZACIÓN 

Presentado e aprobado o 
proxecto establecimos unha 
serie de traballos máis técnicos 
e relacionados directamente co 
seu contido. 

2.1 A selección de alumnos 
Realizouse en base ós seus 

coñecementos lingüísticos e ó 
seu currículo académico. As 
dificultades de comunicación 
oral que tiveron algúns alum
nos fixeron que no segundo ano 
se valorase máis o coñecemento 
do idioma. 

2.2 Realización do intercambio 
O intercambio consistiu 

nunha estancia de catro sema
nas no país de destino realizan
do prácticas nunha empresa. Na 
primeira seman ) e co fin de 
facilitar a integración dos alum
nos, o socio de acollida ofrece 
unha serie de actividades cultu

rais e sociais, visitas e participa
ción nalgunha aula. A modo de 
exemplo o noso Instituto ofer
tou, ós alumnos que recibimos, 
unha visita a Santiago e A 
Coruña, unha visita á fabrica de 
Clesa en Caldas de Reis, unha 
visita guiada polas rúas e 
Museo de Pontevedra, a asis
tencia a clases de informática e 
de lingua e unha recepción ofre
cida polo Exmo. Sr. Alcalde de 
Pontevedra. Na realización das 
prácticas, a función titorial 
correu a cargo do socio colabora
dor que buscou e seleccionou a 
empresa e fixo o seguimento 
puntual do periodo de perma
nencia do alumno nela. O núme
ro de alumnos enviados foi de 
vinte (dez a Inglaterra, cinco a 
Francia e cinco a Portugal) e de 
trinta o de alumnos recibidos, 
sendo o número de profesores 
implicados de dezaseis no con
xunto da asociación. Os alum
nos foron acompañados durante 
a primeira semana por un profe
sor pero, unha vez que estiveron 
instalados e integrados, este vol
ven quedando sós, baixo o con
trol do socio de acollida. 

2.3 Valoración dos alumnos 
Rematado o intercambio 

adicamos unha ampla sesión a 
comentar as incidencias que 
tiveron lugar co fin de detectar 
deficiencias e aprender para 
outras ocasións. Nesta sesión os 
alumnos deben presentar, por 
escrito, un informe coa súa 
valoración global da experiencia 
e así mesmo deben cubrir un 
test que tenta valorar a calida
de do socio de acollida e a vali
dez do programa realizado. 

2.4 Acreditación 
O proxecto xera diversa 

documentación que, no caso dos 
alumnos beneficiarios, serve a 
nivel curricular e de experien
cia. Este dispón dunha copia do 
contrato de prácticas estableci
do entre o Instituto, o socio 
colaborador e a empresa, no seu 
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libro de prácticas, expedido pola 
Consellería de Educación, recó
llese a valoración e certificado 
que a empresa fai das prácticas 
realizadas e por último o 
Instituto, nun acto protocolario 
que pon fin ó programa, entrega 
ó alumno un Diploma acredita
tivo das prácticas realizadas. 

2.5 Difusión 
O programa Leonardo da 

Vinci fai fincapé en que os pro
xectos teñan difusión e impacto 
na sociedade e como Instituto 
tivemos interese en facilitar que 
a sociedade e os axentes sociais 
estivesen informados. Ademais 
do contacto directo con empre
sas e organizacións sociais e 
institucionais tamén utilizamos 
os medios de comunicación, en
viando notas á prensa, radio e 
televisión nas diferentes fases 
do proxecto e participamos en 
dúas entrevistas en Radio Voz, 
antes e despois do intercambio 
e con participación de varios 
alumnos e un profesor respon
sable. 

A valoración desta experien
cia é altamente positiva pois 
significou unha ampliación das 
expectativas dos alumnos e do 
profesorado e contribuíu a real
zar a imaxe do Instituto como 
innovador e aberto en tódolos 
ámbitos. Neste sendo debemos 
destacar: 

- Significou unha motiva
ción para os alumnos que ven a 
posibilidade de mellorar a súa 
formación, de mellorar o seu 
currículo e tamén de coñecer 
outro país e outras persoas. De 
feito son os alumnos quen, 
cando está a rematar un curso, 
máis se interesan por saber se 
no próximo curso continuará o 
proxecto. 

- Significou un reto para 
todo o instituto pero fundamen
talmente para os departamen
taos implicados: Administración 
de empresas de quen depende a 
formación que permite a reali
zación da FCT e os de Lingua 

Avaloración desta experiencia é altamente positiva pois significou
 

unha ampliación das expectativas dos alumnos e do profesorado
 

e contribuíu a realzar a imaxe do Instituto
 

como innovador e aberto en tóclolos ámbitos.
 

Francesa, Galega e Inglesa xa 
que as competencias lingüísti
cas son fundamentais para a 
boa marcha do proxecto. Habe
ría que anotar aquí que os 
alumnos foron coincidentes ó 
expresar que tiveron dificulta
des de comunicación oral nos 
diversos idiomas. 

- Tivo unha grande acollida 
no entorno social no que se 
desenvolve o Instituto, empre
sas, organizacións sociais e ins
titucionais e na propia socieda
de pois a través dun bo labor de 
difusión, como indicamos ante
riormente, conseguimos que 
chegase a tódolos ámbitos. 

- No proceso de valoración 
non podemos esquecer algun
has dificultades que atopamos. 
Presentar un proxecto ó pro
grama Leonardo require pa
ciencia e tempo, moito tempo, e 
o organigrama de funcionamen
to dun instituto non dá grandes 
posibilidades, xa non digamos 
agora coa supresión dun cargo 
directivo, polo que termina fun
cionando gracias ó traballo 
altruísta dalgún profesor que, 
desgraciadamente, non é reco
ñecido nin valorado. Hai que 
dicir que no caso dos nosos 
socios de Inglaterra e Portugal 
existe no seu organigrama 
unha persoa que ten entre as 
súas competencias o fomento e 
desenvolvemento deste progra
mas. 

As prácticas nas empresas 
realízanse cun riguroso control 
por parte do centro que realiza 

a función titorial polo que cre
mos que a administración debe
ría establecer, o máis axiña 
posible, un marco legal para a 
convalidación destas coa FCT 
que os ciclos formativos esta
blecen como obrigatoria. Má
ximo cando é' de prever que 
cada vez sexan máis os centros 
que realicen programas deste
tipo. 

Participar en LEONARDO 
DA VINCI abriu novas prespec
tivas no senso dunha maior 
apertura e predisposición a 
aceptar novos retos e novas 
propostas sexan nun ámbito 
internacional, estatal ou nacio
nal. Así, actualmente, estamos 
desenvolvendo o terceiro pro
xecto Leonardo, por terceiro 
ano consecutivo facemos inter
cambios e elaboramos mate
riais con centros de Portugal 
no marco do programa INTE
RREG II, o pasado curso tive
mos unha lectora de francés e 
para este se nos concedeu unha 
de inglés, ternos programado 
un intercambio, para alumnos 
de primeiro ciclo da ESO, cun 
centro de Madrid, ternos solici
tado que se nos admita como 
Escola da Unesco e colabora
mos de forma solidaria cunha 
Escola de Desprazados en 
Guatemala e estamos estudian
do a presentación dun proxecto 
no programa SOCRATES para, 
con outros centros, analizar a 
FCT nos diferentes países euro
peos. 
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Manuel F. Outros programas europeosVieites 

Ainiciativa Emprego 
Expóñense as características da iniciativa Emprego destinada a contribuír
 

ó desenvolvemento de recursos humanos e á mellora do mercado de traballo, deténdose
 
en analizar as características dos seus catro programas: NOW, de fomento da igualdade
 

de oportunidades de emprego para as mulleres; HORIZON, para persoas descapacitadas;
 
YOUTHSTART, para mozos e mozas e INTEGRA, para grupos vulnerables.
 

A
INICIATIVA comuni mercado de traballo coa fin de Sociais (YOUTHSTART), o 
taria EMPREGO pre impulsar o crecemento do Instituto da Muller (NOW) e o 
senta catro progra emprego e fomentar a solidarie INSERSO (HORIZON e INTE
mas que segundo o dade social na Unión Europea GRA). En 'cada unha delas exis
Diario Oficial das así como a igualdade de oportu te unha estructura de apoio 
Comunidades nidades para as mulleres no para ofrecer información, deter

Europeas (10107/1996), teñen mercado laboral." minar que proxectos son apro
como obxectivo: bados e financiados e facer o 
-' "c. ..)contribuír ó desenvolve As institucións que coordi seguimento dos mesmos. 
mento de recursos humanos e á nan estes programas son o Mi A súa posta en marcha esixe 
mellora do funcionamento do nisterio de Traballo e Asuntos unha serie de requirimentos 

i • 
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ben diferentes ós que precisan 
programas máis coñecidos entre 
a comunidade escolar, como 
LINGUA, COMENIUS oU o 
propio LEONARDO, pero os 
recursos financeiros destinados 
ó seu funcionamento son sensi
blemente superiores. 

En primeiro lugar faise 
necesaria a participación dun 
organismo público que pode ser 
a propia Xunta de Galicia, unha 
Deputación, un Concello, a 
Universidade ou unha Cámara 
de Comercio. Esta institución 
non só contribúe con fondos pro
pios ó financiamento do proxec
to senón que vai ser a entidade 
responsable do mesmo, solici
tando a axuda comunitaria e 
realizando o correspondente 
control financeiro dos fondos 
recibidos. No deseño, posta en 
marcha e desenvolvemento do 
proxecto pode contar coa colabo
ración doutra entidade, pública 
ou privada, que actúa como 
entidade promotora. 

Estes son os dous organis
mos básicos para a boa marcha 
dun proxecto pois se o primeiro 
aporta a capacidade financeira 
e xestora, o segundo permite 
realizar a coordinación e segui
mento das diversas accións a 
realizar sen as complicacións e 
a lentitude burocrática que a 
miúdo presentan as institucións 
públicas. 

Para alén destas dúas figu
ras -a entidade responsable e a 
promotora-, no proxecto poden 
participar outros organismos, 
como entidades xestoras, cola
boradoras ou cofinanciadoras. O 
seu número pode variar pero, 
en calquera caso, contar coa súa 
participación pode ser un indi
cio inequívoco da incidencia e 
aceptación social dun determi
nado proxecto así como dos 
apoios suscitados. 

Estes programas poden ter 
especial relevo para os Insti
tutos de Formación Profesional 
sobre todo tendo en conta a 
manifesta necesidade de im
plantar Programas de Garantía 
Social para aqueles alumnos e 

alumnas que non superan o 
nivel da Secundaria Obriga
toria, pois son os centros educa
tivos que máis garantías poden 
ofrecer para que eses progra
mas de impartan co rigor e a 
calidade necesaria. 

Ademais da súa evidente di
mensión compensatoria, a posta 
en marcha dun proxecto en cal
quera destes programas, impli
ca necesariamente a constitu
ción dunha asociación de entida
des de nivel local (ou comarcal) 
na que deben participar os 
diversos axentes sociais, feito 
que pode ser certamente signifi
cativo para potenciar as pontes 
de comunicación entre a forma
ción, a transición e o emprego. 
Velaí unha maneira de lograr 
unha maior proxección dos 
Institutos de Formación Profe
sional no marco do seu espacio 
xeográfico, a optimización dos 
seus recursos e infraestructuras 
e, por suposto, a súa mellora e 
renovación pois non hai que 
esquecer que, dunha ou doutra 
maneira, parte dos orzamentos 
destinados a financiar estes pro
xectos van reverter na mellora 
da súa estructura formativa. 

Segundo as propias directri
ces do Fondo Social Europeo, no 
deseño dun proxecto destas 
características hai que ter en 
conta aspectos tan básicos e fun
damentais como os seguintes: 

- Transnacionalidade. Trá
tase de fomentar a cooperación 
entre institucións, entidades e 
organismos dos estados mem
bros e o intercambio de infor
mación e experiencias. Como 
norma básica esíxese que en 
cada proxecto participen un 
mínimo de tres estados. Dentro 
dun mesmo estado pódese favo
recer tamén a "transrexionali
dade". 

- Innovación. Sobre todo no 
que fai ás iniciativas e accións 
deseñadas, ás metodoloxías 
empregadas, ó territorio no que 
se van desenvolver e canto ós 
colectivos de incidencia. 

- Enfoque globalizador ou 
"de abaixo para arriba". Non só 

Ainiciativa comunitaria EMPREGO
 

pretende contribuír ódesenvolvemento
 
de recursos humanos e ámellora
 

do funcionamento do mercado de traballo.
 

se procura a participación acti
va dos axentes sociais, para 
identificar mellor os problemas 
e aportar novas solucións, 
senón que se pretende que na 
intervención sobre a realidade 
se parta do particular para 
camiñar cara ó xeral. 

- Efecto multiplicador, que é 
tanto como falar das posibilida
des de transferencia do proxecto 
como da súa proxección social: 

Segundo a guía do candidato 
que facilita o Ministerio de 
Traballo e Seguridade Social, 
na memoria que acompaña a 
solicitude do proxecto tamén 
haberá que prestar especial 
atención os seguintes aspectos: 

- Os colectivos ós que vai 
dirixido. Grupo obxectivo, bene
ficiarios e productos do mesmo. 

- Accións a desenvolver. 
Contexto de aplicación do pro
xecto, xustificación da actua
ción e obxectivos e resultados 
previstos. 

- Calendario das actuacións. 
- Institucións implicadas 

como entidades colaboradoras 
ou cofinanciadoras. 

- Presuposto detallado. 
Cómpre lembrar que o Fondo 
Social Europeo financia ata o 

Os programas deberán ser
 
trasnacionais, innovadores, globalizadores
 

e con proxección social.
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Os programas incluídos na iniciativa EMPREGO son:
 

NOW (de fomento da igualdade de oportunidades de emprego para as mulleres),
 

HORIZON (para persoas discapacitadas), YOUTHSTART (para mozos e mozas),
 

INTEGRA (para grupos ·vulnerables).
 

75% do custo total nas denomi
nadas "rexións obxectivo 1" 
(entre as que está Galicia) e do 
50% no resto dos casos. 

- Criterios de seguimento e 
avaliación interna e externa do 
proxecto, tanto a nivel nacional 
como transnacional. 

- Control financeiro do pro
xecto. 
_. - Complenatariedade con 
outros programas e iniciativas 
comunitarias. 

Os programas incluídos na 
Iniciativa EMPREGO con 
vixencia no período 1994-1999 
son os seguintes: 

NOW: fomento da igualdade 
de oportunidades de emprego 
para as mulleres, especialmen
te mediante medidas de forma
ción e aceso a empregos con 
futuro e a postos de dirección. 

HORIZON: mellora das 
perspectivas de emprego para 
as persoas discapacitadas. 

YOUTHSTART: promoción 
da integración dos mozos e 
mozas no mercado de traballo. 

oFondo Social Europeo financia, en Galicia, 

'.:;0 o 75% dos custos dos programas. 

empresas e cooperativas consti
tuídas polos colectivos citados. 

- Difusión de información e 
accións de sensibilización, en 
especial a través da cooperación 
transnacional. 

Ata o momento foron varias 
e diversas as institucións e 
colectivos que participaron e 
participan nesta Iniciativa, ben 
que o seu número non sexa sig
nificativo dabondo para unha 
comunidade con tantos e tan 
complexos problemas como 
Galicia. Sería por tanto desexa
ble que desde as institucións se 
potenciase a creación de asocia
cións que, participadas polos di
ferentes axentes sociais, contri
buísen a promover a diversifica
ción da oferta formativa e a súa 
adecuación á realidade sociola
boral de cada comarca concreta 
aproveitando os recursos que 
ofrece o Fondo Social Europeo. 

A integración dos Institutos 
de Formación Profesional nes
tas redes de cooperación é ade
mais unha inmellorable oportu
nidade para enfrontar o cada 
vez máis necesario desenvolve
mento integral do noso sistema 
de Formación Profesional e 
potenciar o rol dos centros 
públicos de ensino nese proceso, 
transcendental para a creación 
de tecido productivo e para o 
fomento do emprego. 

M.V. 

INTEGRA: Mellora do acce
so ó mercado de traballo e as 
posibilidades de emprego para 
grupos vulnerables. 

As liñas xerais de actuación 
para cada un dos programas 
son basicamente as mesmas e 
gardan relación con catro gru
pos de medidas: 

- Desenvolvemento, en espe
cial a través da cooperación 
transnacional de sistemas axei
tados de formación, orientación, 
asesoramento e emprego. 

- Oferta de planos de forma
ción, en especial de carácter 
transnacional. Busca de bancos 
de traballo, desenvolvemento de 
novos perfís profesionais e dese
ño de itinerarios formativos. 

- Creación de postos de tra
baIlo e apoio, sobre todo por 
medio da cooperación transna
cional, á creación de pequenas 
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l As colaboracións, que serán inéditas, terán unha extensión máxima de seis folios mecanografados (30 liñas de 60 espacios cada 
unha). Os traballos deberán presentarse mecanografados e, a ser posible, en copia informática (entornos Pc ou Apple), acompa

ñados da súa copia en papel. Prégase que nas copias en soporte informático non se introduzan tabulacións de ningún tipo. 

2 Na cabeceira do ortiga figurará o título e nome do autor/a ou autores/as. Eó final, o enderezo postal e o teléfono de contacto. 

3 Nas referencias e citas bibliográficas de libros procederase polo seguinte modelo: apelidos; nome ou inicial, con punto, do autor; 
paréntese para o ano de pUblicación; punto; título do libro en curSiva, páxinas de referencias se as hai, entre parénteses; punto; 

cidade; dous puntos, editorial; punto. 
Fernández Paz, A. (1992). Os cómics nas aulas. Vigo: Edición Xerais de Galicia. 

4 Nas referencias e citas bibliq¡ráficas de ortigas de revistas procederase polo seguinte modelo: tralo autor e ano, título do ortiga; 
punto; nome da revista en cursiva; número entre parénse; coma; páxinas con guión intermedio; punto. 

Rozas Caeiro, A. (1992). A Educación Ambiental e outros programas educativos. Revista Galega de Educación (13), 6-9. 

5 As notas, numeradas correlativamente sempre entre poréntese ou con grafía saltada, deben incluírse ó remate do traballo. A continua
ción das notas ~e facerse unha lista bibliográfica ordenada alfabeticamente, seguindo os criterios anteriores, coa excepción de que 

se houbese varios traballos publicados por un autor ou autora no mesmo ano, despois do ano porase coma e logo a, b etc. 

Fernández Paz, A. (1992). Os cómics nas aulas. Vigo: Edición Xerais de Galicia. 

Rozas Caeiro, A. (1992). A Educación Ambiental e outros programas educativos. Revista Galega de Educación (13), 6-9. 

vázquez Freire, M (1992,a). ¿Que é a Reforma? Vigo: Edición Xerais de Galicia 

vázquez Freire, M (1992,b). O currículum. Vigo: Edición Xerais de Galicia 

6 Se no texto se quere facer unha referencia xenérica a ditos libros, sen concretar páxina, pódese citar do seguinte xeito: paréntese, 
apelidos, coma e ano de edición, paréntese. 

(Fernández Paz, 1992) 

No caso de que se queira facer unha referencia ó número da páxina, pódese citar do seguinte xeito: paréntese, apelidos, coma e ano 
de edición, páxina, paréntese. 

(Fernández Paz, 1992, p.32) 

7 Evita.rase n~ posible o uso de abreviaturas. Cando dentro do carpo do ortiga se citen frases textuais, estas irán en cursiva do 
segulnte xelto: 

Se a frase textual ocupa menos de dúos liñas redactarase de corrido no texto, entre comiñas. 

De ocupar maior extensión, escribirase á parte, precedida de dous puntos e sangrada na marxe esquerda, podendo empregar outro 
tamaño de letra e reducir o espacio interliñal. 

8 Poderanse acompañar ilustracións (gráficos, fotos, figuras e cadros) en follas independentes, sinalándose claramente no texto o 
lugar ande deben reproducirse. No caso de que se inclúan pés de fotos, deberán presentarse en folla á parte. 

9 No caso de dar canta dunha proposta ou expereincia pedagóxica práctica pódese emprega-Io seguinte esquema (caos adapta
cións precisas): 

- Contexto do centro e da experiencia, 
- Nivel educativo, 
- Obxectivos da experiencia, 
- Desenvolvemento concreto: actividades realizadas ou que se propoñen, 
- Comentarios sobre o seu desenvolvemento, 
- Avaliación por parte do alumnado e do profesorado; reflexión sobre o realizado, 
- Perspectivas abertas a partir de aquí, crítica, cambios necesarios, etc., 
- Referencias bibliográficas. 

1OOs traballos deberán estar escritos en lingua galega, atendendo ós criterios ortográficos vixentes. A Redacción resérvase o dereito de 
elixi-Ios títulos e subtítulos que, considere máis oportunos, como tamén o de facer pequenas correccións para monte-lo estilo da revista. 

11 Por cada colaboración o autor/a recibirá un exemplar gratuíto do número da Revista ande aparece o seu trabal lo. 

12A Revista comunicará a cada un dos autores ou autoras a recepción do seu traballo, e no seu momento a súa aceptación para 
a publicación. . 

13 Para poñerse en contacto coa redacción da Revista poderase chamar ó teléfono: (986) 290195, ou ó Fax: (986) 201366. 

14 Os traballos enviaranse a: 
Revista Galega de Educación - Edicións Xerais de Galicia / Dr. Marañón 10 baixo / 36211 Vigo 
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Manuel 
Quevedo 
Rodríguez 

Profesores 
no l. B. R.O. 
do Uruguai 
de Vigo. 

Unha experiencia de investigación-acción. 

Aavaliación a exame
 
orelato que un grupo de profesores fai sobre o seu traballo didáctico, 

arredar da cuestión central da avaliación dos alumnos, sometendo a exercicio crítico 

as súas prácticas docentes a este respecto, servíndose dos procesos e implicacións 

da investigación-acción. 

¿QUE ÉAINVESTIGACiÓN-ACCiÓN? das mesmas e as situacións den rar a práctica educativa (Elliot, 
tro das cales teñen lugar" (Carr 1993). Por outra banda a l/A 

A Investigación-Acción (den e Kemmis, 1988, páx. 174). A non trata o profesorado como 
de agora VA), segundo unha VA é ademais, en canto investi mero obxecto de indagación, 
definición clásica, é "unha forma gación educativa, unha modali senón que o converte en suxeito 
de indagación autorreflexiva dade de autoformación ligada ó de investigación sobre a propia 
qúe emprenden os participantes desenvolvemento profesional do práctica, e non sobre prácticas 
en diversas situacións sociais en profesorado. A diferencia da alleas. Hoxe hai un amplo con
orde a mellorar a racionalidade investigación convencional, non senso en dar primacía á forma
e a xustiza das súas propias pretende só producir coñece ción permanente no propio cen
prácticas, a súa comprensión mento, senón cambiar e mello- tro, contextualizada e desenvol
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vida dende o propio lugar de 
traballo. 

A IIA é unha actividade 
esencialmente cooperativa 
(unha l/A individual non tería 
sentido) que, máis alá do illa
mento profesional, intenta com
prender a realidade educativa 
para poder transformala. Por 
iso vai da práctica á teoría e da 
teoría á práctica nun proceso 
circular, establecendo un tráfico 
de influencias entre ambos 
polos, que son mutuamente 
constitutivos. A l/A desenvólve
se mediante unha espiral de 
ciclos, cada un dos cales consta 
de catro fases: planificación, 
acción, observación e reflexión. 
Na nosa IIA incorporamos 
unha fase de estudio entre a 
terceira e a cuarta fase, seguin
do a proposta de César Cas
cante (Cascante e Braga, 1993). 

NACEMENTO
 
EDESENVOLVEMENTO
 

DA EXPERIENCIA
 

Afirmar que catro profesores 
de Instituto fan investigación 
sobre a súa propia práctica 
pode resultar novidoso e cho
cante para quen pense a profe
sionalidade docente dende unha 
perspectiva tradicional, na que 
domina a concepción da docen
cia como mera transmisión de 
coñecemento disciplinar. Non se 
debe esquecer, sen embargo, 
que é a propia LOXSE a que 
aporta esta nova .figura do pro
fesor investigador, seguindo as 
propostas de 1. Stenhouse. 

A idea de formar un grupo 
de l/A na aula -constituído logo 
en seminario permanente-, xur
diu a raíz dun curso sobre 
"investigación educativa e aper
tura curricular", impartido por 
César Cascante no Cefocop de 
Vigo durante o primeiro semes
tre de 1994 e no que participa
mos tres dos compoñentes do 
grupo. Durante o curso acadé
mico 1994-95 decidimos conti
nuar traballando no propio cen
tro e comezar a investigar sobre 

Al/A é unha actividade esencialmente cooperativa
 

(unha l/A individual non tería sentido) que, máis alá do illamento profesional,
 

intenta comprender a realidade educativa poro poder transformala.
 

Por iso vai da práctica á teoría eda teoría ápráctica nun proceso circular.
 

4º Subordinar a avaliación 
ós procesos de aprendizaxe e 
relativizar as notas en canto 
recompensas extrínsecas. 

Aínda que a avaliación er!i_o 
tema nuclear a indagar, fixe
mos un tratamento da mesma 
dende unha perspectiva sisté
mica, sen illala do sistema de 
ensino-aprendizaxe. Pensamos, 
en efecto, que os tres elementos 
forman unha trinidade insepa
rable, de xeito que os cambios 
nun elemento implican necesa
riamente cambios nos demais. 
Este enfoque sistémico, que se 
reflicte nos catro principios de 
procedemento, considera inefi
caz o cambio mediante meras 
receitas ou técnicas ailladas. 

Nas fases de acción e de 
observación, cada membro do 
grupo procedeu á recollida de 
información na propia aula 
sobre o problema da avaliación, 
utilizando os seguintes instru
mentos: diario do profesor, gra
vacións en audio, observacións 
persistentes na aula e un cues
tionario específico sobre a ava
liación dirixido ó alumnado. 

Na fase de estudio fíxose 
unha selección de artigos, tex
tos, capítulos e libros de espe
cialistas de avaliación, como 
Santos Guerra, Álvarez Mén
dez, Perrenoud, House etc. e de 
socioloxía da educación. Estas 
lecturas foron discutidas nas 
reunións periódicas do grupo 
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a avaliación, conscientes de que 
é un tema dificil e moi polémico. 
Como non houbo tempo de 
pechar un ciclo completo de l/A, 
acordamos continuar durante o 
seguinte curso 1995-96. 

O problema do que partía a 
nosa indagación era como me
llorar a calidade da avaliación 
na nosa práctica docente, 
entendendo a calidade non só 
como un asunto técnico de 
mellorar os resultados académi
cos, senón dende un enfoque 
ético que trata de mellorar a 
racionalidade e a xustiza dos 
procesos de avaliación. 

Na fase de planificación 
artellouse o deseño de investi
gación, acordando os instru
mentos de recollida de informa
ción e consensuando os catro 
seguintes principios de procede
mento (que non deben confun
dirse cos clásicos obxectivos): 

Nº 1: Fomentar no alumna
do o espírito crítico, referido 
tanto ós valores e ideas social
mente dominantes como ás con
dicións que no sistema educati
vo e social impliquen inxustiza e 
dominación. 

Nº 2: Participación activa na 
vida da aula, favorecendo o pro
tagonismo do alumnado no pro
ceso de aprendizaxe. 

Nº 3: Crear un clima de aula 
que favoreza os procesos de 
comunicación e de diálogo dos 
alumnos / as entre si e entre pro
fesor / a e alumnos / as. 
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(cada sesión era gravada e fací
ase logo a acta da mesma). 
Contra a opinión extendida de 
que as teorías son estériles para 
a práctica e de que basta coa 
experiencia e co sentido común, 
nós consideramos indispensable 
o estudio e a lectura especiali
zada para elevar o pensamento 
pedagóxico da nosa profesión e 
poder fundamentar a propia 
práctica. A l/A é tamén unha 
forma de cuestionar as teorías 
implícitas que guían inconscien
temente a nosa acción, basea
das en prexuízos, tópicos do 
sentido común, hábitos e ruti
nas procedentes da tradición. 

Na fase de reflexión realizá
ronse os informes de investiga
ción, primeiro a nivel individual 
e logo o informe colectivo de 
grupo. Cada informe individual 
recolle todo o proceso: parte do 

RESPOSTAS ÓS CUESTIONARIOS 

Optamos claramente por un 
enfoque cualitativo de investiga
ción prescindindo do aparato 
estatístico convencional. Prefe
rimos as preguntas abertas por 
darnos máis información e favo
recer o acceso ás capas máis 
profundas do significado, dándo
lle voz ós protagonistas: que o 
alumnado expresase as súas 
vivencias, perspectivas e propos
tas sobre a avaliación para po
delas contrastar coa nosa visión, 
a miúdo sesgada por atender só 
a un único punto de vista. O 
cuestionario, que foi contestado 
por dez grupos do centro, de 
diversos niveis dende primeiro 
de BUP a COU, constaba das 
seguintes cinco preguntas: 

1.- ¿Que é avaliar? Dá unha 
definición. 

oproblema do que partía a nasa indagación era como mellorar a calidade
 
da avaliación na nasa práctica docente, entendendo a calidade
 

non só como un asunto técnico de mellorar os resultados académicos,
 
senón dende un enfoque ético que trata de mellorar a racionalidade
 

e axustiza dos procesos de avaliación.
 

IreViSla~
 

deseño de investigación do pro
blema, describe os feitos, anali
za e interpreta, fai propostas de 
acción e remata cunhas conclu
sións. O mesmo sucede co infor
me final de grupo, que sintetiza 
os informes individuais e recolle 
as propostas e conclusións 
xerais, unha vez discutidas e 
consensuadas. Ó informe de 
grupo adxuntouse un inventa
rio dos materiais producidos. 

Por razóns de espacio só 
faremos refencia aquí a dúas 
das partes, para nós máis signi
ficativas: a) as respostas ós 
cuestionarios e b) as conclu
sións finais do informe de 
grupo. 

E EDUCAClON • 30 

2.- ¿Cres que son xustas as 
notas que recibes? ¿Por que? 

3.- ¿Como podería participar 
o alumnnado na avaliación? 

4. - ¿A que atribúes os apro
bados e suspensos? 

5. - ¿Se ti foses profesor / a, 
como farías a avaliación? 

Por razón de espacio ofrece
mos só unha breve síntese. Na 
resposta á primeira pregunta, a 
maioría do alumnado reflicte o 
prexuízo dominante de identifi
car avaliar con calificar, medir 
coñecementos, dar notas, exa
minar, cuantificar e puntuar ou 
coa sesión burocrática de ava
liación feita co titor/a. 

Na resposta á segunda, unha 
parte importante do alumnado 
percibe a inxustiza dos procesos 
de avaliación e séntese inxusta
mente avaliado, ben porque o 
profesorado só contan o exame 
ou porque o exame non mide o 
que realmente se sabe, ou ta
mén pola forma de corrixir, 
excesivo temario e presión na 
época de exames. Unha abru
mante maioría afirma que só se 
valora o exame (un por trimes
tre, nalgúns casos), que se debe
rían ter en conta outros aspec
tos e, por suposto, o traballo dia
rio na aula. 

Na resposta á terceira, en 
canto á posible participación, 
cítanse a autoavaliación, o diá
logo e a discusión das notas, a 
boa comunicación co profesora
do ou a asistencia do alumnado 
ás reunións de avaliación. Só 
unha minoría é escéptica en 
canto a poder participar e cre 
que é unha utopía no actual sis
tema. 

Na resposta á cuarta, na 
atribución de éxitos e fracasos, 
aparecen causas variadas den
de o traballo persoal, a forma de 
corrixir de cada profesor ou a 
sorteo Non se atribúen as cau
sas somente a eles mesmos, 
senón a outras variables. 

Na resposta á quinta, a pro
posta máis común é a de ter en 
conta o traballo diario facendo 
un seguimento do mesmo, que 
non conte só o exame e conside
rar moitos aspectos á hora de 
cualificar ademais dos coñece
mentos, como actitudes, intere
se, intervencións e participación 
na clase ou o esforzo persoal. 
Outras propostas son: coñecer 
mellor ó alumnado, animalo e 
motivalo, ter boa comunicación 
con el sen ir a cazalo, avaliar 
por traballos, por caderno de 
clase ou tamén facer múltiples 
probas. Algúns opóñense á ava
liación continua ("nada de ava
liación continua"), entendida 
como inclusión de toda a mate
ria nos exames. Moi poucos afir
man que non debería haber 
exames. 
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CONCLUSIÓNS FINAIS 
DOINFO~EDEGRU~ 

As conclusións xerais, que 
abranguen as fases teórico-prác
ticas de todo o proceso facendo 
unha síntese da extensa infor
mación cualitativa recollida e 
que conteñen propostas prácti
cas de acción, foron as seguintes: 

1.- Cómpre explicitar, clarifi
car e consensuar co alumnado 
nos primeiros días de curso as 
"regras de xogo", é dicir, os cri
terios e formas de avaliar, 
mediante acordos orais ou con
tratos didácticos escritos. Se o 
alumnado ten claro o que se vai 
valorar e como, saberá a que 
aterse e evitará a sorpresa de 
estarse adaptando continua
mente a cada profesor. 

2.- A avaliación do proceso 
de ensino-aprendizaxe debe con
verterse nun exercicio de diálo
go e de comprensión da realida
de (Santos Guerra, 1993). A 
miúdo as concepcións do profe
sorado son prexuízos fortemente 
arraigados, como poñen de 
manifesto as respostas do alum
nado ó cuestionario. Para iso 
cómpre cuestionar os supostos 
teóricos implícitos sobre os que 
se asenta a avaliación. 

3.- Hai que recuperar e 
reforzar a función educativa da 
avaliación fronte a funcións dis
torsionadas, como a punitiva ou 
a coercitiva, vinculadas á xes
tión autocrática da aula. Dada 
a íntima relación da avaliación 
co tema do poder a través do 
curriculum oculto (Perrenoud, 
1990), convén evitar o perigo de 
convertela nunha práctica auto
ritaria usándoa como arma 
para impoñer orde ou castigar 
conductas na aula. 

4.- Mellorar a calidade da 
avaliación dándolle primacía á 
avaliación formativa, implica 
establecer unhas boas relacións 
de comunicación entre alumna
do e profesorado, que camiñen 
cara fórmulas democráticas de 
xestionar a aula. Non basta con 
falar moito sobre o alumnado, 
hai que falar con el. 

5.- O concepto de avaliación 
continua ha de entenderse liga
do ó de avaliación formativa, é 
dicir, como diagnóstico continuo 
de progresos e de dificultades 
durante o proceso, evitando a 
concepción distorsionada da 
mesma, que consiste en incluir 
nunha proba toda a materia 
anterior ou pensar que o último 
exame é o que vale. Dnha ava
liación continua coherente coa 
avaliación formativa, supón o 
seguimento do traballo diario 
na aula. A avaliación sumativa, 
que serve de forma prioritaria ó 
sistema, debería subordinarse á 
formativa, que está ó servicio 
da aprendizaxe do alumnado e 
asume as funcións netamente 
pedagóxicas. 

6.- O exame tradicional 
segue a ocupar un posto central 
dentro de sistema de avaliación, 
o que fai que o alumnado estu
die só para o exame, no clima de 

crispación típico da "época de 
exames". Os exames deberían 
ser un instrumento máis de 
recoller información sobre a 
aprendizaxe, pero non o único, 
flexibilizando tanto o tempo 
como a forma do mesmo. 
Cómpre diversificar, pois, ins
trumentos e métodos de avaliar. 

7.- En contra da concepción 
da avaliación amplamente 
estendida, por influxo do positi
vismo, como unha práctica neu
tral e obxectiva, a avaliación 
ten sempre unha importante 
dimensión ética (House, 1993). 
Por tanto non está libre de va
lores e está sempre vencellada 
a unha ideoloxía, aínda que a 
miúdo queda oculta. De feito as 
ideoloxías máis conservadoras 
demandan unha selección dura 
e pronta, herencia dunha esco
la elitista, mentres que as pos
turas máis progresistas tratan 
de atenuar e retardar os efectos 
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eómpre ir máis alá das paredes da aula e do centro, vencellando o problema 
da avaliación coa orixe e destino social dos individuos, sen responsabilizar 

unicamente óalumnado do seu fracaso, exculpando así á institución. 

da selección escolar, en conso
nancia cunha perspectiva de
mocrática dunha educación 
para todos, dando primacía á 
inclusión sobre a exclusión. 
Debemos ser conscientes da 
dimensión ética da avaliación e 
non reducila ós aspectos mera
mente técnicos ou burocráticos, 
superando a concepción iluso
ria de que a avaliación está 
libre de valores e de que é ideo
loxicamente neutral. 

_8.- É importante que o alum
nado avalíe de forma escrita ó 
seu profesorado. Q diagnóstico 
de aspectos positivos e negati
vos, durante o curso ou ó seu 
remate, pode axudar a mellorar 
a acción docente. Como procla
man os textos legais (Álvarez 
Méndez, 1991), a avaliación non 
atinxe só á aprendizaxe, senón 
tamén ó proceso de ensinanza. 

9.- O cambio en avaliación 
non consiste en modificar só os 
instrumentos nin en aplicar 

novas receitas dictadas polos 
expertos. Hai que cambiar as 
concepcións e as actitudes, así 
como a racionalidade que guía a 
avaliación. Importan máis os 
para que (fins, valores) da ava
liación que os como (medios, 
técnicas). 

10.- É necesario crear un 
clima de debate e de comunica
ción entre tódolos estamentos 
do centro sobre a avaliación, 
compartindo a experiencia pro
fesional e o traballo en grupo. 

11.- Non podemos entender 
nada do que pasa nas aulas 
sen unha relación co que pasa 
na sociedade. A socioloxía da 
educación apórtanos a nivel 
macro valiosas perspectivas 
sobre as funcións ocultas da 
avaliación en canto medio de 
lexitimar e reproducir as desi
gualdades sociais e sobre o pro
blema do "fracaso escolar" dos 
máis desfavorecidos (Lerena, 
1991). Cómpre ir máis alá das 

paredes da aula e do centro, 
vencellando o problema da 
avaliación coa orixe e destino 
social dos individuos, sen res
ponsabilizar unicamente ó 
alumnado do seu fracaso, 
exculpando así á institución. 

12.- O alumnado debería 
participar na avaliación me
diante a autoavaliación, enten
dida como autorregulación da 
propia aprendizaxe, avanzando 
cara unha pedagoxía da autono
mía, como nos recordan os docu
mentos oficiais (Blanco Prieto, 
1994). A autoavaliación aporta 
unha valiosa información da 
que carece o profesorado e dalle 
ó alumnado a oportunidade de 
argumentar os seus puntos de 
vista. Se é importante a partici
pación na propia aprendizaxe, 
non o é menos no eido da ava
liación, e é o alumnado quen 
demanda esta participación. 
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Astronomía
 
e interdisciplinariedade
 

Abórdase a problemática do ensino da Astronomía en Galicia, propoñéndose unha serie 
de exemplificacións da súa abordaxe na educación primaria e secundaria. 

SITUACiÓN ACTUAL	 vivencias e experiencias das PERSPECTIVAS 
alumnnas e dos alumnos, care

o alumnado dos nosos cen cendo dunha vertente práctica e Para estar presente no ensi
tros	 mostra unha grave defi observacional. no, á Astronomía ofrécenselle 

A metodoloxía coa que seciencia de coñecementos astro dous camiños:
 
nómicos, a pesar de que forman introducen ditos contidos é a - A introducción de contidos
 
parte dos currículos de varias mesma que noutros campos do astronómicos dentro de distin

materias da ensinanza prima saber: memorística e meramen tas áreas da ensinanza prima

ria e secundaria. ria e secundaria (Cienci~s_da
te transmisora. 

AB razóns desas deficiencias O profesorado en xeral non Natureza/Coñecemento do Me
son varias, pero nos interesa se atopa capacitado para ensi dio, Matemáticas, Ciencias 
mencionar as seguintes: nar temas astronómicos dun Sociais, Tecnoloxía, etc.). 

Os contidos astronómicos - A creación dunha materiaxeito distinto ao sinalado ante
non se poñen en relación coas riormente. optativa na E.S.O. 

o__J_C'
 

Xosé Enrique 
Puiales Martínez 
I.E.S.	 "Fernando 

Esquío". Neda 

Joaquín Rodiles 
Lamas 

I.E.S. "Sofía 
Casanova ll Ferrol• 

M2 Dolores 
Rodilla Sánchez 

C.E.I.P 
San Sadurniño 

Juan Fernández 
Fernández 

C.E.I.P 
San Sadurniño 

Paulina Gasalla 
Aller. 

I.E.S. Trucero 
Baleares 11 

Culleredo 
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vídeo servise ao profesorado 
para coñecer as ideas previas 
das súas alumnas e alumnos. 

Tamén elaboramos un con
xunto de actividades dirixidas á 
ensinanza primaria así como 
unha proposta de materia opta
tiva para a E.S.O. (feita antes 
de que se publicase o catálogo 
de materias optativas), mate
rial que tamén está en poder do 
CEFOCOP de Ferrol e que se 
debería poñer a disposición das 
persoas interesadas. 

Pero non queremos enume
rar todo o material que ternos 
elaborado. O que pretendemos a 
continuación é poñer algúns 
exemplos do tipo de actividades 
que nós opinamos que se deben 
propoñer nas aulas. 

a)Visión espacial 
Unha actividade dirixida ao 

alumnado de Primaria é pedir
11e que nos faga un debuxo do 
noso planeta e que pinten ta
mén as nubes, a Lúa, as estre
las, o Sol, etc. É frecuente que o 
resultado sexa semellante ao 
que se reproduce no debuxo. 

Un debuxo deste tipo é moi 
significativo pero á vez moi útil 
para debater na clase como 
veríamos á Terra desde o espa
cio, onde están as nubes, onde 
está a atmosfera, en que zona 
do globo terrestre se desenvolve 
a vida, etc. A actividade intere
sa, entre outras, ás materias de 
Matemáticas e de Coñecemento 
do Medio. 

Outro exemplo sobre este 
terna é o seguinte: En moitos 
libros de primaria e de secunda
ria, ao querer dotar ao alumna
do dunha visión das dimensións 
do espacio, dan unhas cifras 
enormes que carecen de sentido 
para eles (e para nós), corno por 
exemplo dicir que a estrela 
máis próxima a nós (a parte do 
Sol) está a 4,2 anos luz, o que 
supón 3,97*10 13 km. Para que 
isto teña algo de significado, 
'nós propoñemoslles traballar 
con escalas. O que lles pedimos 
é que averiguen onde debemos 
colocar esa estrela pintamos ao 

Estas dúas vías teñen as 
súas vantaxes e os seus incon
venientes pero, evidentemen
te, en teoría non son incompa
tibeis. 

A primeira vía ten dúas 
características moi positivas: A 
súa ensinanza incide en todo o 
alumnado, e ademais posibilita 
un tratamento globalizador ou 
interdisciplinar. 

A segunda vía en Galicia 
actualmente está pechada: No 
catálogo de materias optativas 
para a E.S.O., publicado no 
D.O.G. do 30 de marzo de 1995, 
non está reco11ida a "Astrono
mía" (a diferencia do que sucede 
noutras comunidades) e ade
mais, aínda que os centros 
poden propoñer á Consellería de 
Educación a autorización dal

curiosidade polos fenómenos 
celestes, que o profesorado debe 
canalizar. 

- Unha orientación práctica: 
As inquedanzas do alumnado 
debe propiciar o deseño de acti
vidades que sirvan para respos
tar a todas esas cuestións. 

- Unha orientación interdis
ciplinar: Ao propoñer interro
gantes, formular hipóteses, 
reco11er e interpretar datos, 
avaliar as conxecturas feitas, 
etc., as distintas materias apa
recerán interrelacionadas dun 
xeito natural. 

EXEMPlIFICACIÓNS 

Desde hai anos o grupo que 
formamos os asinantes deste 

Toe/os os centros que teñen solicitado poder impartir a "Astronomía"
 

como optativa recibiron a mesma resposta negativa:
 

Non gorda "relación coos características do seu entorno
 

xeográfico e sociocultural"
 

gunha materia optativa, todos 
os centros que teñen solicitado 
poder impartir a "Astronomía" 
como optativa recibiron a 
mesma resposta negativa: Non 
garda "relación coas caracterís
ticas do seu entorno xeográfico e 
sociocultural". 

Polo tanto, a única opción 
que ternos os e as ensinantes en 
Galicia é introducir os contidos 
de Astronomía nos currículos 
das distintas áreas. Pero, tal 
como dixemos antes, o proble
ma non é só incluír contidos, 
senón dotarse dunha metodolo
xía distinta que consiga darlle: 

- Unha orientación motiva
dora e lúdica: As alumnas e 
alumnos teñen unha grande 
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artigo estarnos traba11ando na 
creación dun material que nos 
sirva a nós e aos nosos compa
ñeiros. 

Elaborarnos un vídeo titula
do Investigando en Astronomía, 
en poder do CEFOCOP de 
Ferrol, que pretende fomentar 
unha actitude crítica e estimu
lar a investigación. Nel recóllen
se as ideas do alumnado sobre 
diversos ternas (a Terra como 
planeta, o día e a noite, as esta
cións, ... ) e propóñense ás perso
as que estean vendo o vídeo que 
debatan a corrección ou inco
rrección das ideas alí expresa
das e que reflexionen sobre 
outras cuestións que tamén se 
inclúen. Pretendimos que o 
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comezo dun rollo de papel hixié
nico un punto que represente ao 
Sol e a 1 mm. pintamos outro 
punto que represente á Terra. 
Obterán que a estrela máis pró
xima a nós (sen incluír ao Sol) 
estaría ... ¡ao final do noveno 
rolo de papel hixiénico! Este 
simple exemplo ten a vantaxe 
de que lles dota da idea de 
baleiro espacial, idea que non 
comunica tan doadamenre 
unha fria potencia de dez. 

b) Contando estrelas 
Unha actividade moi intere

sante consiste en propoñerlle ao 
alumnado que conte as estrelas 
que se poden ver nunha noite 
sen Lúa. A súa primeira reac
ción é a de asombro e despois 
vén a idea de que estamos 
pedindo algo imposible. E aquí 
as Matemáticas poden mostrar 
o seu enorme potencial para 
resolver problemas deste tipo: 
Trátase de construír un apare
110 que nos permita observar 
unha porción de ceo coñecida 
para, despois, multiplicar polo 
número necesario para obter o 
100%. O apararello (o contador 
de estrelas) é moi sinxelo: Nun 
cadrado de cartón de 15*15 cm. 
facemos un buraco de 6 cm. de 
radio e cerca do seu extremo 
facemos un furado para pasar 
por el unha corda de tal xeito 
que sobresaia 30 cm. Se a ten
samos e a colocamos cerca do 
0110, através do buraco veremos 
o 1% da esfera celeste (ver 
debuxo do gnomo). 

Como a distribución de 
estrelas no firmamento non é 
uniforme, pedímoslle ao noso 
alumnado que esa noite (sen 
Lúa) fagan desde as proximida
des das súas casas 10 medicións 
para que cada un teña un 10% 
da bóveda celeste. Se despois 
multiplica por 10 terá o 100%. 
Os resultados debateranse na 
clase ao .día seguinte. Tres 
desas medicións están recolli
das na táboa. 

Comprobaremos que os re
sultados difiren uns de outros: 
Dependen da escuridade que 

teña cada alumna ou alumno 
nos arredores da súa casa. In
troducimos deste xeito o proble
ma da contaminación lumínica. 

Os resultados podemos tra
ballalos desde moitas ópticas. 
Por exemplo: 

- Matemáticas: Porcentaxes. 
Recollida e tratamento de 
datos. Mostras. 

- Ciencias da Natureza: A 
contaminación lumínica e as 
súas implicacións. O derroche 
de enerxía e as centrais térmi
cas e nucleares. A contamina
ción creada polas lámpadas 
estropeadas que se tiran. 

- Xeografía: Ante unha 
imaxe nocturna da península 
ibérica obtida por satélite na 
que se ven as cidades e pobos 
máis contaminados luminica
mente, recoñecer ditos lugares 
(unha destas imaxes apareceu 
na páxina 65 de El Pais Sema
nal número 250, do 3 de decem
bro de 1995). 

-Ciencias Sociais: Debate 
sobre o "progreso" e algunhas 
das súas consecuencias, como é 
a contaminación en xeral e a 
lumínica en particular. 

- Física: Dentro das lámpa
das, hainas de vapor de sodio 
(luz laranxa ou amarela) e de 
vapor de mercurio (luz branca). 
Debate sobre cales son as máis 
prexudiciais para o medio am
biente (incluíndo nel a pureza 
dos ceos nocturnos). ¿ Por que? 

- Economía: O alumeado 
actual non é racional (pensemos 
nos "globos luminosos", que 
mandan o 50% da súa luz cara 
o ceo). Haino que cambiar ou 
adaptar. ¿É vendíbel á larga 
este cambio? Hai experiencias 
que nos permiten facer cálculos. 

E todas estas reflexións 
poden saír a partir dunha acti
vidade para a que só se necesita 
un trozo de cartón e unha corda 
de 30 cm. de longo. 

e) 0,mouemento dos planetas 
E facilmente comprobábel 

que os planetas se desprazan 
sobre o fondo das estrelas. 
Propoñer o estudio do seu 

movemento pode servir para 
impulsar a realización dunha 
simulación no patio do colexio, 
tal como fixemos cos nosos 
alumnos e alumnas. O resulta
do deste traballo está recollido 
nun vídeo titulado A harmonio
sa danza dos planetas e, por ser 
presentado ao "Quinto Certame 
Galego de Vídeo na Escola" e 
obter o terceiro premio,os 
Centros de Recursos de Galicia 
teñen copias del á vosa disposi
ción. 

Para realizar este traballo 
houbo que construír as conste
lacións zodiacais, debuxar no 
patio as órbitas dos planetas, 
marcar sobre elas o seu despra
zamento cada certo tempo, que 
algúns alumnos e alumnas fixe
ran o papel de planetas e segui
sen o ritmo, etc. 

Unha actividade deste tipo 
serve para introducir dun xeito 
interdisciplinar contidos como 
os seguintes: 

- Matemáticas: Debuxo a 
escala das órbitas e do avance 
diario dos planetas, medición 
da extensión angular e lonxitu-

Irevisto """'1.....8 110-'" 
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AUTOR/A LUGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL NÚMERO 
1" Persoo A 3 13 15 12 18 23 22 20 10 19 161 1.610 
2" Perseo B 11 15 17 10 20 8 7 8 6 10 112 1.120 
3" Perseo e 17 9 4 7 14 22 8 20 9 18 128 1.120 

dinal que ocupa cada constela
ción, etc. 

- Ciencias da Natureza/Co
ñecemento do Medio: Move
mentos relativos dos planetas 
(conxunción, oposición, retro
gradación,... ). Leis de Kepler. 

- Alfabetización científica en 
xeral: Razóns polas cales repre
séntanse 13 constelacións zo
diacais (incluindo a Ophiucus) e 
non 12, razóns polas que ocupan 
diferente extensión, etc., o cal 
serve para facer reflexionar ao 
alumnado sobre as ideas acien
tíficas e irracionais que están 
incorporadas nos horóscopos. 

CONCLUSIÓNS 

A introducción, dentro de 
diversas materias, de contidos 
relacionados coa Astronomía é 
importante se queremos formar 
individuos que dominen os ele

mentos básicos da cultura (e 
cando falamos de cultura non 
estamos a falar só das "letras": 
Hai moitas persoas que se con
sideran cultas e, sen embargo, 
fan ostentación de ser analfabe
tos cientificamente). E conside
ramos básico que a poboación 
en xeral e o noso alumnado en 
particular saiba orientarse 
mediante as estrelas, coñeza as 
razóns polas que a Lúa ten 
fases, entenda que a existencia 
das estacións climáticas na 
Terra non depende da proximi
dade ou lonxania do noso plane
ta ao Sol, etc. 

Se conseguimos isto estare
mos axudando a formar unhas 
persoas cultas e preparadas 
para comprender, participar e 
transformar unha sociedade na 
que a ciencia xoga un papel fun
damental e na que a Astro
nomía, esa ciencia relegada 
actualmente no ensino a un 

plano secundario, fixo de motor 
da civilización ao propoñer pro
blemas ás outras ciencias e 
materias do pensamento que 
motivaron o seu avance. 

Aintroducción,
 

dentro de diversas materias,
 

de contidos relacionados
 

coa Astronomía é importante
 

se queremos formar
 

individuos que dominen
 

os elementos básicos
 

da cultura
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Luisa Pereira 
Temperán¿Alfabetización Escola Infantil 
Pública de 

Bouzas 
Vigoós élous e tres anos? 

Expóñense as características dun programa de iniciación á alfabetización
 
que se desenvolven no primer ciclo da Educación Infantil.
 

A
EXPERIENCIA que dan a ler e escribir. Máis ben ó que perciben é a utilidade social 
se expón a continua contrario, ó familiarizar ás cria da lingua escrita. 
ción foi realizada na turas coa escritura encaran a 
Escola Infantil PÚ aprendizaxe desta cunha natu
blica de Bouzas (0-3 ralidade e ilusións novas. ESTRATEXIAS SEGUIDAS 
anos) pertencente á - En canto á metodoloxía 
Xunta de Galicia, seguida, evítase a repetición de Ó longo 'destes tres cursos 

durante os cursos 94-95, 95-96 sons e sílabas sen sentido nin empregáronse unhas extrate
continuándose na actualidade. gún para os nenos. O primeiro xia¡;, das que irnos falar sÓ'dal-

As páxinas que seguen pre
tenden mostrar, a través de 
experiencias prácticas desenvol
vidas na aula, a posibilidade de 
rebaixa-las idades de aplicación 
desta forma de traballar para 
crear un ambiente alfabetizador 
nas aulas de Educación Infantil. 

A continuación exponse o 
froito dunhas reflexions e ilu
sións que naceron gracias ás 
ideas sacadas do cursiño 
''Xoguemos cos nomes", celebra
do en Vigo no ano 1994; ilusións 
que espero se poidan contaxiar 
a algúns dos lectores. 

OBXECTIVOS 

1.- Crear un ambiente alfa
betizador. 

2.- Transmitir ás criaturas a 
función social da lingua escrita. 
Neste punto son, ó meu ver, 
necesarias algunhas puntuali 
zacións. 

- ¿Qué utilidade pode ter 
ensinar a unha nena ou neno 
tan pequeno a rec'oñece-las 
letras e incluso palabras? Desde 
logo o obxecivo non é anticipa-la 
presión que normalmente sobre 
eles se exerce para que apren-
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gunhas, para non extendernos 
demasiado: 

1. -Contacto cos libros 
Nun primeiro momento e 

sobre todo para aqueles que non 
teñen ocasión de manexar 
libros na súa casa, procúrase 
que na aula sempre existan 
libros que poidan follear, ollar, 
tocar... É conveniente á hora de 
lerlles en voz alta os contos, 
facer referencia á letra escrita 
-¿vedes? aquí pon "o can 
come"-. 

c) Recantos co nome: A aula 
atópase dividida en varios espa
cios con distintas funcións 
(biblioteca, cociña, tocador... ) 
que están anunciados por medio 
dun cartel. 

Os nomes destes carteis ser
virannos á hora de axudar ás 
criaturas que non encontran o 
seu colgadoiro, carpeta, cadeira, 
etc ... , como explicaremos no 
punto d.

d) Esa é a miña cadeira: 
Cada cadeira ten pegado o nome 
do seu ocupante; cada un reco-

Pretendemos crear un ambiente alfabetizador,
 

Iransmitindo ás criaturas a función social da lingua escrita.
 

E para comprobar se accede
ron ó significado do texto píde
selles que lles poñan título ó 
conto; entre todos comparan os 
novos co que tiña o libro i elixen 
o mellor. 

2.-Rutinas diarias na aula 
Estas non son propiamente 

actividades senón pequenas 
estratexias de aplicación diaria 
na aula, que imperceptiblemen
te van facendo da lingua escrita 
algo cotián para a criatura. 

a) Colgámo-los abrigos: 
Nada máis chegar á escola cada 
un vai colgando o seu abrigo e a 
súa mochila nunha percha que 
leva o seu nome. Máis abaixo 
explicaremos que solución lle 
damos cando alguén non atopa 
a súa. 

b) ¿Que comemos hoxe?: 
Cada día ó entrar no centro 
encontran pegado no taboleiro 
de entrada as fotos dos pratos 
que comerán ese día. A profeso
ra escribe no encerado o nome 
desas comidas que permanecen 
todo o día á vista dos alumnos e 
alumnas. 

ñece a súa. Se algún deles non a 
atopa, buscamos nos carteliños 
dos currunchos un que comece 
poIa mesma inicial que o nome 
do neno despistado. Logo a cria
tura deberá buscar unha cadei
ra que comence por esa letra. 

e) Gardo os meus traballos: 
Cada un garda os seus traballos 
na carpeta, na portada da cal só 
aparece o nome dese neno ou 
desa nena. 

DLavo os dentes: Cada cria
tura ten no cuarto de baño o 
seu cepillo de dentes e o seu 
vaso co seu nome escrito. 

g) Pasando lista: Cada día 
un neno encárgase de pasar 
lista. Esta consiste na fotografía 
de cada un co seu nome de pía 
pegado debaixo. 

h) Na biblioteca: No lugar 
que vai ocupa-lo libro hai pega
da inicialmente unha fotografía 
da súa portada cunha intención 
simplemente de orde, para que 
coloquen cada libro no seu lugar 
despois de usalo. Cara ó tercei
ro trimestre recortámo-Io debu
xo deixando só o título, que xa 
recoñecen. 

3.-Eu tamén sei mandar recados. 
Cando xorde a necesidade 

real de mandar algún recado da 
criatura á cociña da escola, á 
casa, a outra aula, etc.. , suxíre
selle que o faga por escrito. 
Evidentemente o resultado é un 
papel cheo de garabatos sen 
sentido, pero o importante é 
que adquiran o hábito de rela
ciona-lo recado coa súa transmi
sión escrita. 

Por exemplo, cando na horta 
da escola reco11émo-Ios tomates 
maduros, os nenos lévanos á 
cociña cunha nota na que piden 
que 110s poñan na ensalada dese 
día. 

4.-Cantámo-los nasos nomes 
Usando o xilófono dicimo-Io 

nome de cada un tocando con 
cada sílaba unha nota, inicián
doos así na división silábica, e 
na tonicidade e atonicidade das 
sílabas. 

5.-De compras 
Entre todos confeccionamos 

un "libriño" con palabras que xa 
coñecian antes de vir á escola: 
marcas comerciais, que polo fre
cuente do seu uso recoñecian 
como se de logotipos se tratase 
(Alcampo, El Corte Inglés, ... ); o 
problema pode xurdir á hora de 
encontrar productos que lles 
sexan familiares a tódalas cria
turas polo uso nas súas casas; 
así pode quedar reducido a 
unhas cantas casas comerciais 
ben coñecidas. 

6. -Os nasos pesonaxes favoritos 
Con recortes dos seus perso

naxes favoritos dos debuxos 
animados ( A Bela e Besta, A 
Sireiña, 101 dálmatas.. ) elabo
ramos un pequeno libro; en 
cada páxina aparecerá o perso
naxe e debaixo o seu nome. 

Esta fase domínana en 
menos de cinco días; nun segun
do momento pegarémo-Ias figu-. 
ras dos personaxes con velero 
na parede deixando un pequeno 
espacio debaixo; nunha caixa 
teremos recortados os nomes 
correspondentes que eles inten
tarán pegar no seu lugar. 
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7.-Ler entretenme 
De cando en vez a educadora 

lerá na clase o periódico, e a 
cada interrupción contesta: 
"espera un momentiño que esta 
noticia é interesantísima". Con 
isto tratamos de fomenta-la 
idea de que "ler entretenme, 
interesame" e que é unha acti
vidade que hai que respectar 
cando outro a está levando a 
cabo. 

8.-Xogamos a cociñeiros
Ó elaborar na clase filloas ou 

galletas, escribímo-las nosas 
propias receitas da seguinte 
maneira: recortamos fotografias 
dos ingredientes, que podemos 
encontrar en publicidade de ten
das de comestibles, pegámolas 
nun folio e debaixo escribímo-Io 
nome "fariña+auga+ovos..." 

9.-Facemos contos 
Para empezar necesitamos 

que o protagonista do noso 
conto teña un corpo real: enche
mos un chándal vello con espu
ma, así como unha bolsa de tea 
para a cara do boneco. Unha 
vez confeccionado, entre todos 
buscámoslle un nome. 1sto non 
é máis que o comezo dunha 
actividade que nos dará xogo 
para todo o curso; as criaturas 
inventan o nome dos seus pais, 
a súa orixe, as súas aventuras, 
etc., iniciándose así nos elemen
tos narrativos básicos (quén, 
qué, ónde ocorreu, cómo oco
rreu, cándo ocorreu... ). 

10. -As mascotas da clase 
Podemos aproveitar calque

ra novidade na clase para 
explotala desde o punto de vista 
alfabetizador; por exemplo, 
cando un alumno trouxo á clase 
uns caracois que atopara na súa 
horta. Cada día unha criatura 
encargábase de limpalos e dar
lles algo de comer. Ó día se
guinte comprobábase se o ali
mento satisfacía o padal do 
caracol. Colocadas dúas cartoli
nas na parede, anotamos nunha 
as cousas que comían e noutra 
as que non comían. A letra 

escrita acompañábase neste 
caso por un debuxo recoñecible 
do alimento. 

ll.-¿Cómo se chama a túa nai? 
En varias columnas, a medi

da que á profesora lle van dic
tando, anota os nomes de tóda
las nais. Trátase de que cara ó 
final do curso intenten recoñe
ce-lo nome da súa nai. 

12.-¿Hai algo aquí que sirva 
para ler? 

Esta pregunta dirixímoslla á 
criatura ó ensinarlle un folio no 
que hai debuxado, por exemplo, 
unha árbore e debuxo a palabra 
escrita. O neno sempre sinala 
as letras e dá unha resposta 
aproximada ó que hai escrito. 

13.-Carta á Gaivota M.áxica 
Un bo día encontrámos uns 

agasallos sobre a mesa (cara
melos, colonia... ) díselles que 
os trouxo a Gaivota Máxica, e 
que irnos escribir unha carta 
de agradecemento. A educado
ra escribe no encerado primei
ro e nun folio despois os ele
mentos mínimos dunha carta: 

data, saúdo inicial e despedi
da. Deixando espacio en bran
co suficiente para estampa-la 
súa sinatura e que "escriba" 
que máis cousas quere que 
traia a gaivota (que por supos
to, ó día seguinte traerá) e a 
súa sinatura. 

O mesmo podemos facer coa 
carta ós Reis Magos. 

14.-Actores de dous e tres anos 
De forma improvisada foi 

xurdindo a idea de dramatizar 
na clase o conto de A Ratiña 
Presumida xa que eles mesmos 
se anticipaban recitando as pre
guntas e respostas que caracte
rizan esta narración. Ó ve-la 
evolución tan positiva do xogo, 
os pais e nais decidiron colabo
rar para convertela nunha obra 
teatral de fin de curso. 

Ademais do acercamento dos 
nenos/as ó teatro e da poten-cia
ción da memoria que supoñían 
os ensaios, no plano alfabetiza
dor hai que destacar que cada 
un recoñecía perfectamente o 
seu nome escrito nunhas tarxe
tas ó lado doutras nas que se 
atopaba a súa personaxe. 
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orecoñecemento do propio nome lévaos ademais,
 

a recoñecer outras palabras que comenzaban con iniciais coñecidas.
 

¿QUE CONSEGUIMOS ÓFINAL? 

Deixando de lado cuestións 
máis xerais, desde o punto de 
vista puramente práctico lográ
mo-Io seguinte: 

Tódo-Ios nenos e nenas con 
idades superiores a dous anos e 
seis meses recoñecían o seu no
me escrito, agás algún caso illa
do, que tardou un pouco máis. 

. Algunha nena de dous anos 
e sete meses incluso recoñecía, 
ademais do seu, o dalgún com
pañeiro. 

Só había confusións entre os 
nomes que comenzaban pola 
mesma letra (Alba, Antón... ). 

O recoñecemento do propio 
nome lévaos ademais, a recoñe
cer outras palabras que comen
zaban con iniciais coñecedas. 

Por outra parte pódese ve-la 
evolución da criatura no uso da 
folla en branco á hora de "escri
bir· ". 

Ó principio só esborranchan 
o papel. Logo pasan a facer cir
culiños e cobriñas sen ningunha 
orde, para finalmente xa pre
senta-la liña escrita en horizon

tal seguindo a disposición tipo
gráfica habitual. 

Foi curioso no caso de Na
tivel que para firmar as notas 
na clase facía signos separados 
e angulosos tipo letra maiuscula 
(moi recoñecible) e non embar
gante cando escribía na casa, ó 
mesmo tempo que a súa nai, 
facía liñas quebradas seguidas 
sen ningunha interrupción. 

Noutra orde de cousas, cen
trándonos nas actitudes que 
queriamos fomentar, quero des
tacar que nalgunha ocasión imi
taron a miña actitude descrita 
na actividade ler entretenme '. 
Antón, simulando estar concen
trado na lectura dun conto na 
biblioteca, pediulle educada
mente a Celia que esperase un 
momentiño que aquilo que lía 
era moi interesante. 

Finalmente, é de destacar 
tamén a valiosa colaboración e 
confianza que tras unha inicial 
explicación e concienciación por 
parte da educadora, demostra
ron os pais e as nais. 

Esta forma de traballo reve
louse como un instrumento 

Óprincipio só esborranchan o papel. Lago pasan a facer circuliños e cobriñas 

sen ningunha orde, para Finalmente xa presenta-la liña escrita en horizontal 

seguindo a disposición tipográfica habitual. 
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valiosísimo para consegui-Ios 
obxectivos propostos, incluso 
máis alá das nosas expectativas 
iniciais. 

O que si se demostrou como 
fundamental para que de ver
dade logrémo-Ios nosos obxecti
vos é a continuidade ó longo de 
máis dun curso traballando 
desta forma, para que non se 
perdan os logros obtidos. 

Aqueles que desexen em
prender este camiño, poderán 
atopar outras actividades para 
as criaturas de tres a seis anos 
na bibliografía que segue a con
tinuación: 

Carlino Cantis, P.y Santana 
Muniz, D. (Org) (1994). Mate
riales auténticos para enseñar 
a leer y escribir: una experien
cia constructivista en educación 
infantil y primer ciclo de pri
maria. Documentos CEPl Ma
drid: Centro de Profesores de 
Coslada. 

Ferreiro,E. (1982) ¿Se debe 
o no enseñar a leer y escribir 
en jardín de niños? Un proble
ma mal planteado. México: 
Boletín de la Dirección de 
Preescolar, 2. 

Ferreiro,E.(1986). La repre
sentación del lenguaje y el pro
ceso de al fabetización. Proceso 
de alfabetización. La alfabetiza
ción en proceso. Buenos Aires: 
Centro Editor de América 
Latina. 

Ferreiro, E. y Teberosky, A. 
(1979). Los sistemas de escritu
ra en el desarrollo del niño. 
México: Siglo XXI. 

Kaufman, A.M. (1988) La 
lectoescritura y la escuela. 
Buenos Aires: Santillana 

Nemirovsky, M.(1988) ¿Có
mo organizar las actividades de 
enseñanza del lenguaje escrito? 
Estructura de la planificación. 
Mimeo. 

Tolchinsky Landsmann, L. 
(1993). Aprendizaje del lenguaje 
escrito. Procesos evolutivos e 
implicaciones didácticas. Barce
lona: Anthropos. 
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Belén fiñeiroEscola Taller do Rosal Alvarez 

Pedagoga# 

Erase unha vez ••• 
Exponse a experiencia da Escola Taller do Rosal, na que 60 mozos e mozas,
 

organizados en tres módulos (carpintería, construcción, Xardinería e Medio Ambiente)
 

participaron na recuperación dos Muíños do Folón.
 

UIXERA preguntar traballo?, ¿que é de aqueles dicir que este tipo de Centros de 
vos eu, a vós docen outros cos que fracasa o sistema Formación, tanto se están ou 
tes, educadores/as, educativo?, ¿que posibilidades non ubicados en zonas máis ou 
especialistas en teñen actualmente, para entrar menos desenvolvidas, rurais 
Pedagoxía, Pais e no mundo laboral?, ¿que alter como é este" o caso, ou urbanas, 
Nais, asistentes e nativas se lles ofrecen? son necesarios e teñen un peso 
traballadores/as Eu tiven oportunidade de específico porque poden dhrIle 

sociais, universitarios/as, e un coñecer e convivir con 60 destes unha oportunidade a grupos de 
longo etc., ¿onde van parar xoves durante ano e medio, poboación con necesidade de 
todos aqueles xoves que, unha mentres traballaba como Titora formación; que' en moitos casos, 
vez que rematan os estudios da Escola Taller O Rosal. Trala se atopan desfavorecidos social 
primarios da EXB, non atopan miña experiencia persoal, podo e/ou culturalmente polo lastre 

revisto E EDUCACl0N • 30 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_e~p e_n _
 

As Escolas Taller, tanto se están ou non ubicadas en zonas
 

máis ou menos desenvolvidas, rurais ou urbanas, son necesarias
 

e teñen un peso específico porque poden dar/le unha oportunidade
 

a grupos de poboación con necesidade de formación.
 

do fracaso escolar e/ou polas 
poucas posibilidades para en
trar no mundo laboral. 

Segundo o Programa de 
Formación deste tipo de centros, 
o alumnado recibe formación 
profesional ocupacional nunha 
especialidade determinada 
durante os seis meses primei
ros.: .Despois teñen un "Contrato 
de Formación" e complementan 
a formación co traballo na espe
cialidade na que se están for
mando. Dentro da filosofía 
deste tipo de centros, inclúese o 

Programa de Formación Básica 
Complementaria. Este progra
ma específico, permítelles pre
pararse, dentro da Escola 
Taller, para a obtención do títu
lo de Graduado Escolar. 

á finalizar a participación 
de cada traballador/a na Escola 
Taller, reciben un certificado, 
(emitido polo INEM), no que se 
especifica a cualificación adqui
rida e a formación cursada. E 
aquí pregunto eu, ¿a formación 
especificada no certificado está 
realmente contemplada como 
válida para se considerar a per
soa cualificada nesa especiali
dade?, ¿están realmente homo
logados eses certificados?, ¿e 
qué a Formación deste tipo de 
centros Non Regulados está 
realmente recoñecida? 

N o caso concreto desta 
Escola Taller, cando comezou o 
seu funcionamento, dos 60 xo
ves inscritos (de 16 a 23 anos), 
había 18 que non tiñan remata
dos os estudios da EXB. 

Todos os xoves, eran nal
gúns aspectos moi receptivos e 
ávidos de experiencias en gru
po. Pero na maior parte dos 
casos repetíase unha constante: 
o paso pola escola de E.X.B. non 
Hes deixara moitas ganas de 
querer voltar a estar sentados 
nun aula, de estudiar, de facer 
redaccións e moito menos de 
facer exames, ou de facer cal
quera outra cousa que Hes 
recordara a escola. O rexeita
mento era moi manifesto. 

á mesmo tempo, con moitos 
de estes xoves con ou sen a EXB 
superada, pronto se percibiu a 

necesidade de traballar nocións 
de cálculo básico, ademais de 
realizar actividades nas que 
exercitarán á expresión escrita, 
a necesidade de familiarizarse 
co uso do teléfono para realizar 
algunha xestión, ou a de escribir 
unha carta para reclamar algo, 
etc,. E aquí recordo a un Tomás, 
adorable, cunha necesidade de 
afecto moi detectable, cando 
entre todos fixemos unha carta 
para reclamar o seu DNI esque
cido no Grove; a unha Rosario 
cunha sensibilidade incrible, 
que por imposición paterna dei
xara a escola en sexto curso de 
EXB para dedicarse a coidar ós 
homes da familia, como mello
rou a súa propia imaxe a medi
da que se convenceu de que ela 
era capaz de obter o título de 
Graduado; tamén recordo a un 
Benito, moi responsable e cum
pridor en canto delegabas res
ponsabilidades nel, con dificul
tades de aprendizaxe a nivel 
académico a causa dunha medi
cación quizáis excesiva e inade
cuada cando era pequeno; un 
Gustavo, cunha coiraza de ferro, 
co que finalmente poiden inter
cambiar a mirada e chegar á 
comunicación a pesar de que 
chegou ó centro con tendencias 
disruptivas e neonazis, unha 
EIsa, un Jacinto, un Álvaro e 
un longo etcétera. Todos e cada 
un destes xoves recolleron algo, 
algúns moito outros pouco, do 
empeño que nós puxemos para 
desmitificar ese rexeitamento 
inicial ás clases especialmente 
as de Formación Básica e EXB, 
ós exames e ás notas, ás redac
cións, etc. 

Entre outras cousas decidiu
se que a preparación, repaso e 
corrección dos exames se faria 
en grupo coa axuda dos docen
tes, excluíndo o bolígrafo verme
110 tan cargado de connotacións 
negativas; celebrábamos os ani
versarios todos xuntos, tamén 
xuntos buscabamos formas de 
recadar fondos para as vacacións 
de toda a Escola Taller, etc. 

Tras facer unha laboura de 
grande entrega (e insisto nisto 
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porque factores como o apoio 
afectivo por parte de todo o 
Equipo Docente e Directivo 
para mellorar a súa autoestima 
xogaron un papel decisivo), ó 
finalizar a Escola Taller, das 18 
persoas que se presentaron á 
convocatoria, 16 acadaron o 
obxectivo de obter o título de 
Graduado Escolar. 

Na Escola Taller O Rosal, a 
maiores do que estaba explicita
do no Programa Formativo do 
Proxecto, a nivel de dinámica 
de funcionamento interno, orga
nizábanse con sumo mimo acti
vidades de tipo sociocultural 
que sempre pretenderon enri
quecer e ampliar o ángulo de 
visión das súas vidas desde esta 
zona do interior do Baixo Miño. 
Todas elas co obxectivo de sen
tirse integrado e parte impor
tante dun grupo, recordando 
que ternos que ser todos/as os/as 
que coidemos a terra, de coñe
cer un pouco máis o noso con
torno e o patrimonio que nos 
rodea, etc., mediante activida
des todas elas (visitas culturais 
a Santiago, A Coruña, celebra
ción de Entroidos, Limpeza de 
Zonas Verdes, Construcción en 
pedra dunha Maqueta de Muí
ño, vacacións anuais de toda a 
Escola Taller na Cidade de Pal
ma, "Xornadas de Prevención 
de Drogodependencias e Outras 
Toxicomanías", etc.), que na 
maior parte dos casos non serí
an experiencias vivienciadas de 
outro modo, e moito menos, .. apreciadas senón fosen en 
situación de grupo. 

De xeito máis global, para 
todo o grupo dos sesenta xoves, 
a formación profesional adquiri
da, permitiulles traballar como 
protagonistas na realización 
dun proxecto real, aplicar a súa 
formación profesional á realiza
ción dunha obra real. E neste 
senso, a experiencia vivida co 
traballo de recuperación dunha 
das zonas máis emblemáticas 
do Rosal foi decisiva. Hai que 
sinalar que os trinta e seis (36) 
Muíños do Folón están en 
Martín, un dos barrios deste 

Concello, e moitos dos xoves 
desta localidade non os coñecí
an a pesar de ter, nalgúns 
casos, antepasados con muíños. 

Traballar con este grupo de 
xoves (entre 16 e 24 anos), per
mitiume unha vez máis, vivir 
de perto a súa realidade, reali
dade non precisamente moi 
coñecida e comprendida por 
moitos de nós, e nalgúns casos 
tampouco moi diversa debido a 
que a sua formación, no senti
do máis amplo da palabra, é 
moi primaria. 

Despois de dezaoito meses de 
traballo continuado, chegaron a 
entender a necesidade de res
taurar e defender os muíños, de 
sentilos como patrimonio seu. A 
miúdo, preguntaban, igual que o 
resto do Equipo que traballaba

mos con eles/as, que ía ser dos 
muíños cando pechara a Escola 
Taller... Agora cando nos atopa
mos pola rúa, pregúntanme 
cando vai a haber outra Escola 
Taller. .. , (e esa pregunta por 
certo tamén segue rondando na 
miña mente), pero o máis signi
ficativo neste caso é o feito de 
que a pregunta xurda deles/as 
mesmos/as, porque sei que tal 
pregunta foi resultado dunha 
formación que vai moito máis 
alá do que se pode chamar es
trictamente formación profesio
nal, cuns obxetivos moi concre
tos: de inserción laboral, funcio
nais. É a formación humana a 
través da convivencia en grupo, 
integrada, á que estes xoves se 
mostraban tan receptivos. 

ORGANIGRAMA DA ESCOLA TALLER
 

DIRECTOR Aux. ADMINISTRATIVA 

HUMBERTO SOLLEIRO QUINTAS MANUELA VICENTE LOMBA 

I 
TITORA
 

BELÉN PIÑEIRO ÁLVAREZ
 

CARPINTERíA EXPERTO
 

JOSÉ RAMÓN RODRíGUEZ CADlllA
 

I
 
CARPINTERIA 

ALUMNOS/AS 

ROSANA ALONSO PEREIRA
 
CARLOS ÁLVAREZ ANTÚNIEZ
 

LUCIA BARBOSA RODRíGUEZ
 
JORGE CORREA CARABELOS
 

ROBERTO DOMíNGUEZ FERNÁNDEZ
 
ROSA Mº ESTEVEZ SOBRINO
 

Mº MERCEDES GóMEZ SoUSA
 
E. NICANOR LÓPEZ GóMEZ
 
VICENTE MARTíNEZ DURAN
 

JOSÉ MANUEL MARTíNEZ RGUEZ.
 
EMILIO PEREIRA ÁLVAREZ
 

ANA ISABEl PIMENTAL ÁLVAREZ
 
JOSÉ LUIS RODRíGUEZ CORREA
 
Mº ADElIA SANTOS COSTAS
 

--::::::::
 
CONSTRUCCiÓN EXPERTOS 

ANTONIO ALONSO ÁLVAREZ 
PELAYO AIJAYA PÉREZ 

CONSTRUCCiÓN 

ALUMNOS/AS 

Mº LUISA ALONSO RODRíGUEZ 
MARIANO ALONSO RODRíGUEZ 

BENJAMIN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
ROBERTO ÁLVAREZ OTERO 

ANTONIO CAMPOS RODRíGUEZ 
VIGOR M. FERNÁNDEZ MARTíNEZ 

JOSÉ CARLOS GAGO DoRNA 
Mº CRUZ GIRÁLDEZ CORREA 
SONIA MARTíNEZ MARTíNEZ 

MANUEL MARTíNEZ PIMENTAL 
DANIEL RAMos RODRíGUEZ 

MÓNICA RODRíGUEZ CORREA 
DANiEl RODRíGUEZ FLORES 
RAFAEL RODRíGUEZ PÉREZ 

JOSÉ ANTONIO SANTOS DACUÑA 
MÓNICA TEIXEIRA CRUCES 

ROSANA VICENTE MARTíNEZ 

. 

I
 
MESTRE E.X.B.
 

MARTINA GoNZÁLEZ RGUEZ.
 

XARDINERíA EM. AMBIENTE EXPERTAS
 

BIBIANA CORRALES SAN LUIS
 
ROSA VÁZauEz REY
 

I
 
XARDINERíA EMEDIO AMBIENTE 

ALUMNAS 

Mº DEL PILAR ALONSO RGUEZ.
 
ROSA Mº ARZÚA ALONSO
 

aLGA CORREA CARABElOS
 
Mº MONTSERRAT CRUZ RIBEIRO
 

NATAlIA FERNÁNDEZ PÉREZ
 
LORENA GoNZÁLEZ DoRADO
 
ANA Mº GoNZÁlEZ POMBAL
 
Mº MONTSERRAT GLEZ. S.
 
Mº ESCLAVITUD LÓPEZ M.
 

Mº LUISA MARTíNEZ ACEVEDO
 
ANA VANESA MARTíNEZ M.
 

ANA BELÉN RODRíGUEZ PÉREZ
 
Mº MONTSERRAT SANTOS BREY
 

Mº INES SENRA FERNÁNDEZ
 
Mº INÉS VICENTE LOMBA
 

.
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XoséManuel 
Souto González 

Purificación 
Pérez Leirós 

M'iJ. Concepción 
Fernández 
Méndez 

Fernando de 
Vega Arribas 

Proxecto 
Xea-Clío 
(Grupo Areal) 

Adidáctica
 
da xeografía ehistoria
 
e oproxecto Xea-Clío
 

Os autores, con anos de investigación didáctica no campo das ciencias sociais, 
presentan a través dun proxecto didáctico concreto a intención de abordar 

conceptos e feítos efectivamente vencellados a problemas concretos situados 
na doble coordenada espacio-temporal 

E SEMPRE unha das 
preocupacións do ser 
humano foi a com
prensión do tempo no 
que vivía e o lugar 
onde se atopaba. 

Ademais, no caso do -profesorado 
de Sociais, Xeografía e Historia, 
existía o interés de que o alum
nado poidera explicar con argu
mentos a sociedade onde estaba 

ensarillado. Queremos, pois, que 
o noso alumnado explique, con 
razoamentos axeitados, o mun
do no que vive, e que eles/as 
aspiran a comprender. 

Non obstante, moitas veces 
sabemos que os programas 
escolares e os libros de texto 
non son esa axuda necesaria 
para converter os desexos de 
comprensión en conceptos e teo

ría, para razoar, con outras per
soas, os motivos que incidían 
nunha determinada organiza
ción social, como se formaron as 
paisaxes ou como avaliamos un 
determinado lugar. 

Xa nos primeiros anos deste 
século houbo intentos de modifi
car o ensino da Historia e da 
Xeografía. Persoas como Rafael 
Altamira ou Pedro Chico serían 
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exemplo dun profesorado preo
cupado por facer un ensino 
máis vital, máis achegado ás 
preocupacións das persoas. 

O franquismo matou estes 
movementos de innovación. As 
ideas e os libros dos/as didactas 
vencellados/as á Institución 
Libre de Ensinanza (LL.E.) e ós 
institutos-escolas foron censu
rados e moitos profesores/as 
exiliados. 

A transición do franquismo 
á democracia concidiu coa insti
tucionalización das Comuni
dades Autónomas; neste intre a 
Xeografía e a Historia reforzan 
o seu valor ideolóxico de "crear 
patria" e perden parte do seu 
contido crítico social. 

Todas as razóns anteriores 
inciden no xurdimento do pro
xecto ''Xea-Clío'', experimentado 
inicialmente en centros escola
res da Comunidad Valenciana, 
e logo nalgúns institutos de 
Galicia. 

AS INTENCIÓNS DO PROXECTO 

As finalidades deste proxec
to consisten basicamente en 
subministrar ó profesorado de 
Xeografía e Historia unhas 
ferramentas intelectuais que 
permitan superar a situación 
da fotocopia do día a día. 
Trátase de ofrecer un material 
organizado, pero susceptible de 
ser adaptado ós diferentes con
textos escolares. 

Para isto entendemos que os 
contidos didácticos deben proce
der de problemas sociais rele
vantes; ou sexa, entendemos 
que nos libros de Xeografía e 
Historia débense estudiar con
ceptos e feitos que estean vence
llados ós problemas do tempo e 
do espacio. 

Entendemos que a Historia 
e a Xeografía teñen un gran 
valor formativo como formas de 
pensar organizadas, cuns méto
dos específicos e cuns obxectos 
de análise determinados: pro
xectar o tempo futuro dende a 
explicación do presente cos 

argumentos que nos proporcio
na o pasado (caso da Historia); 
entender os intereses sociais e 
os condicionantes medioam
bientais na organización dos 
territorios (a Xeografía). 

Por iso entendemos que para 
ensinar a razoar o mundo en 
que vivimos é necesario coñecer 
Xeografía e Historia. Hai que 
coñecer que se investigou e se 
coñece sobre os problemas con
cretos do noso pasado e sobre as 
formas de organizar territorios 
próximos e lonxanos. Así no 
proxecto Xea-Clío presentamos 
xunto ó caderno do alumno un 
libro para o profesorado; pero 
este non é un "receitario" coas 
respostas correctas das pregun
tas, senón unha posta ó día do 
asunto que se vai traballar na 
unidade didáctica e unha serie 
de orientacións sobre a metodo
loxía didáctica na aula. 

Este proxecto parte dunha 
determinada concepción do pro
fesorado e alumnado. No pri
meiro caso entendemos que é o 
profesor/a quen debe graduar 
as informacións que lle chegan 
ó alumnado, para que este poda 
aprender; neste senso a avalia
ción é unha maneira de investi
gar sobre como aprenden os 
diferentes alumnos/as e que 
cousas podemos facer para 
millorar esa aprendizaxe. Res
pecto ós segundos entendemos 
que eles/as son os responsables 
da súa aprendizaxe, que se 
deben esforzar por estudiar, 
pero ó mesmo tempo deben 
coñecer a utilidade dese esforzo 
e ter unha satisfacción co seu 
estudio. 

Ante isto entendemos que os 
contidos deben ser útiles ó alum
nado para comprender o seu 
tempo e espacio. Pero non é 
suficiente, pois tamén deberán 
saber explicar como é ese tempo 
histórico e ese espacio xeográfi
co. En consecuencia o alumnado 
deberá coñecer conceptos, saber 
utilizar técnicas de traballo 
axeitadas (cartográficas, esta
tísticas, etc) e comunicar orde
nadamente o que sabe. 

AMETODOLOxíA 

Para poder aprender algo 
necesitamos un método. Para 
saber cal é o método máis idó
neo para que un alumno/a 
aprenda necesitamos coñecer 
metodoloxía didáctica. Esta 
aparece fundamentada nas 
investigacións que coñecemos 
sobre as explicacións xeográfi
cas e históricas dos problemas 
que están no cerne das unida
des didácticas, así como nas que 
nos informan sobre as dificulta
des de aprendizaxe do tempo 
histórico e o espacio xeográfico. 

Esta metodoloxía é a que nos 
serve de guieiro para chegar á 
meta, á finalidade que aspira

. mos: que o alumnado sexa capaz 
de explicar axeitadamente o 
mundo no que vive. Para isto 
hai que partir dos coñecementos 
que posúe sobre a sociedade na 
que vive. Hai que coñecer como 
comprende as cousas que pasan 
no lugar onde vive, como inflúe 
a memoria do tempo pasado, 
persoal e colectivo. 

A mellor maneira de explicar 
como funciona a metodoloxía é 
pór un exemplo dunha unidade 
didáctica. Ímonos referir ó caso 
dos problemas xeodemográficos, 
titulada Nós sómo-lo mundo 
(Xerais, 1997). 

Como dixemos o profesorado 
debe coñecer, antes de nada, 
que cousas se teñen investigado 
sobre os problemas xeográficos 
da poboación. O resumo elabo
rado polo profesor Vicente 
Gozálvez, que aparece no libro 
do profesorado, serve para esta 
finalidade. Dado que os proble
mas son moitos e o tempo limi
tado (non queremos que unha 
unidade dure máis de tres 
meses) debemos seleccionar un 
fío conductor que agrupe ós pro
blemas. 

X~de entón o primeiro pro
blema e fundamental: como 
podemos facer para organizar as 
ideas vulgares sobre a poboa
ción para que poidan ser estu
diadas na clase e servan para a 
aprendizaxe dos nosos alum-

Atransición
 

do franquismo
 

á democracia
 

concidiu coa
 

institucionalización
 

das Comunidades
 

Autónomas;
 

neste intre
 

aXeografía
 

e a Historia
 

reforzan
 

o seu valor
 

ideolóxico
 

de "crear patria"
 

e perden parte
 

do seu contido
 

crítico social.
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nos/as. Desde a nosa perspecti
va entendemos que iso se fai a 
partir de tres preguntas básicas: 

a/ ¿Cantos vivimos na 
terra?: onde se establece o pro
blema do número absoluto e 
relativo, as relacións coas 
superficies e os recursos. 

b/ ¿Como vivimos na terra?: 
onde se formulan as diferencias 
entre condicións de vida, o que 
provoca moitos dos movementos 
migratorios e as formas distin
tas de nacer e morrer. 

c/ ¿Con quen vivimos na 
terra?: onde se pretende estu
diar as relacións entre as perso
as, as diferencias entre no
vos/vellos, homes/mulleres, 
ricos/pobres. 

Dada a amplitude desta uní
dade didáctica, algúns proble
mas poden ser desenvolvidos 
con numerosos exercicios, pero 
Olitros con menos. A explicación 
por parte do profesorado, e a 
aportación de nova información 
poden suplir deficiencias na 
comprensión dos nenos/as na 
súa aprendizaxe. Por iso o 
caderno do alumno/a é só unha 
guía de actividades para poder 
construír un libro de texto, o 
libro de cada alumno/a. 

... 
Vivendas
 
e cidades
 
• Xosé M. Souto González 

(Coordinador) 

Dnha vez que coñecemos o 
xeito de agrupar os problemas 
debemos proceder a súa explica
ción. Para isto utilizamos dife
rentes estratexias: análise de 
fotos, comentario de mapas, 
interpretación de noticias e tex
tos, confección de enquisas, 
explicación do profesor/a. Todo 
isto ensarillado na metodoloxía 
investigativa, que supón que o 
alumnado formula a pregunta, 
busca a resposta e o profesor/a 
axuda aportando información e 
amosando un camiño. 

O alumnado debe saber 
explicar por escrito os contidos 
aprendidos e cal foi o seu proce
so de aprendizaxe (a metodolo
xía); que cambios experimentou 
dende os seus coñecementos 
previos (saber vulgar) ó sel} 
saber actual (saber científico). E 
importante que se exprese de 
xeito coherente sinalando os 
distintos pasos dados neste pro
ceso de aprendizaxe. 

Para isto ó principio de cada 
capítulo da unidade didáctica 
aparece un apartado chamado 
recapitulemos que serve ó mes
mo tempo como instrumento de 
avaliación para o profesorado e 
de autoavaliación para o alum
nado, no que se pode valorar 
por unha banda os aspectos for
mais (ortografía, correcta expre
sión das ideas, etc) e por outra a 
evolución na súa capacidade de 
argumentación, síntese e as 
modificacións das súas ideas 
previas. Permite ademais ob
servar a actitude do alumnado 
ante o propio traballo pero 
tamén a súa actitude ante o tra
baIlo dos compañeiros/as, fixán
donos no xeito de recoHer as 
opinións do seu equipo de tra
baIlo e as postas en común de 
toda a clase. 

Dada a complexidade desta 
tarefa sería conveniente que o 
alumno/a utilizase nun princi
pio un diario de clase onde día a 
día fose anotando o que He 
serva de referente para realizar 
o recapitulemos, e que, o pri
meiro deles, fose elaborado con 
axuda do profesor/a. 

ATRANSVERSAUDAD~ 
NO PROXECTO XEA-CUO 

Pensamos que é imprescin
dible a utilización dos temas 
transversais xa que, por unha 
banda, axuda a medrar ó alum
nado nos seus aspectos afectivo 
e social, e por outra, favorece a 
comprensión e explicación axei
tada da realidade na que vive. 

Débense introducir estes 
temas seleccionando un mate
rial o máis aberto posible, que 
se poida aplicar nas distintas 
disciplinas escolares (áreas e 
niveis). Dito material terá que 
estar suxeito á experimentación 
na aula, a súa revisión ou troco 
sempre e cando non se obteñan 
os resultados esperados. 

Disto despréndese a conti
nua e permanente posta a 
punto do profesorado na percu
ra e investigación do material a 
utilizar así como a coordenación 
cos profesores e profesoras dou
tras áreas e niveis. 

Na unidade didáctica Nós 
sómo-lo mundo consideramos 
que os temas transversais que 
se deberían tratar entre outros 
serían "Educación para a igual
dade de oportunidades entre 
ambos sexos" e "A Educación 
para a Paz". O primeiro deles 
foi o que tratamos de introducir 
na adaptación feita para Galicia 
trocando algún texto ("A morta
lidade materna aumenta un 
20%), e coeducándoo a nivellin
güístico. 

Non fixemos outros cambios 
porque, ó tratarse dunha adap
tación e actualización dos mate
riais feitos por compañeiros/as 
da Comunidade de Valencia, 
todo cambio de orientación leva
ría a un novo proxecto con 
obxectivos distintos. Pensamos 
que, unha vez formulados os 
obxectivos pertinentes, noutras 
edicións sería necesaria a incor
poración de novos materiais 
onde quede plasmado dun xeito 
máis rotundo a situación, o sen
tir, e o pensamento das mulle
res nunha problemática na que 
son protagonistas. 
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o estudio da fala infantil 

Acohesión narrativa
 
o autor, involuntariamente trasterrado, é un gran estudioso do galego dos nenos. 

Aborda aquí o estudio da cohesión narrativa, un dos temas notables da fala infantil 

e do desenvolvemento da linguaxe, asunto de capital importancia para a formulación 

dunha didáctica da lingua galega e do bilingüismo. 

Xosé Ramón 
Gorda Soto 

Unidad de 
Salud Mental 

In fanto-Juvem1 
Burgos 

D
ESDE a implanta
ción do galego no 
sistema escolar, apa
receron numerosos 
traballos que, con 
diversas perspecti 

vas, dannos información da 
situación. Ternos ensaios sobre 
modelos a seguir, análises de 
resultados escolares, xuízos 
sobre a propia competencia lin
güística, estatísticas de usua
rios, actitudes cara á galeguiza
ción, ou estimacións do 
cumprimento da normativa 
vixente (p.ex. Barca Lozano, 
1984; Cajide Val, 1990; Fernán
dez Rodríguez e Rodríguez 
Neira, 1994; González Lorenzo, 
1985; Monteagudo et al., 1986; 
Rubal Rodríguez e Rodríguez 
Neira, 1987). Podemos dicir 
que en conxunto irnos coñecen
do mellor o estado de cousas, e, 
non embargantes, o propio pro
ceso de desenvolvemento da 
linguaxe dos nenos galegofa
lantes, que a escola pretende 
impulsar, é practicamente des
coñecido e só recentemente 
comezou a ser considerado 
(p.ex. Forján Villar et al., 1995; 
García Soto, 1992a, 1992b, 
1993, 1994, 1996; López Ro
malde, 1996; Pérez Pereira et 
al., 1996). 

Neste artigo presento unha 
investigación sobre a fala infan
til, que analiza a cohesión narra
tiva, ou capacidade para in
tegrar nunha totalidade a 

información presente nunha 
narración. Desde o punto de 
vista teórico, o trabaBo pertence 
á liña que busca integrar aspec
tos gramaticais e comunicativos, 
prestando atención ás caracte
rísticas que cada idioma introdu
ce no desenvolvemento da lin
guaxe. Desde o punto de vista 
metodolóxico, o traballo está na 
liña dos inspirados e coordina
dos por Dan Slobin (vd., p.ex., 

Berman e Slobin, 1994, ou a 
monumental serie dirixida por 
Slobin desde 1985). En xeral, o 
meu obxectivo é obter unha serie 
de datos sobre a fala dos nenos. 
galegofalantes e establecer un 
corpus lingüístico, que poida ser
vir de punto de partida para tra
baBos posteriores. En particular, 
o obxectivo é estudiar a evolución 
da cohesión narrativa entre os 
catro anos e a idade adulta. 
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AINVESTIGACiÓN 

a) Fundamentos teóricos e 
hipóteses 

Estaba interesado, como 
sinalei antes, na capacidade 
para integrar o relato nunha 
unidade, mediante relacións 
cohesivas. Partín do método de 
análise da cohesión de Ralliday 
e Rasan (1976), que previamen
te adaptei ao galego. O método, 
simple e ben sistematizado, 
parte dunha idea central: En 
cada lingua existen operacións 
e elementos que permiten ven
cellar semanticamente ora
cións gramaticalmente indepen
dentes. Por exemplo, se un dos 
nosos narradores di 

O neno mirou na casa 
dunha curuxa. Saíulle a curuxa 
e caeu de cu. 

na sucesión de dunha e a 
encontramos primeiro unha pre
sentación con indefinido, que só 
indica que o animal era curuxa, 
e despois outra referencia, xa 
definida, que sinala que a tal 
curuxa é a mesma da que se 
falou na oración anterior. Deste 
xeito, na interpretación que fai o 
oínte ou lector, as dúas oracións 
son consideradas parte do 
mesmo texto. Polo contrario, se 
o narrador, sen ter falado ante
riormente da curuxa, dixese 

O neno mirou na casa da 
curuxa. 

o definido non se referiría a 
un elemento xa coñecido polo 
falante e interlocutor, senón 
deicticamente ao debuxo do 
conto, que ten diante. Neste 
caso, non tería valor cohesivo. 

As operacións deste tipo son 
bastante diversas, e poden agru
parse en cinco categorías xerais: 
Cohesión por referencia (perso
al, demostrativa, comparativa), 
substitucións (nominais, verbais 
e c1ausais), elipses (nominais, 
verbais e c1ausais), conxunción 
(aditiva, adversativa, causal e 
temporal), e cohesión lexical 
(reiteración e disposición). Cada 

categoría inc1úe distintas subca
tegorías, como se ve na táboa; 
por exemplo, a categoría refe
rencia pode dividirse en persoal 
(pronomes persoais, adxectivos 
e pronomes posesivos), demos
trativa (adxectivos e pronomes 
demostrativos, artigos definidos, 
adverbios de lugar e tempo), e 
comparativa (sintagmas compa
rativos analíticos e comparati
vos sintéticos). O número de 
subcategorías que utilicei nas 
análises foi de 31. Por súa vez, 

en cada subcategoría cómpre 
distinguir os elementos mate
riais do vencellamento cohesivo, 
por exemplo, no caso dos demos
trativos este, esta, isto, estes, 
estas, ese, esa, iso, eses, esas, 
aquel, aquela, aquilo, aqueles, 
aquelas. Referireime aos ele
mentos materiais da cohesión 
como vínculos ou vencellos cohe
sivos. 

A partir da análise da cohe
sión, buscaba dar resposta a 
dúas preguntas evolutivas: 

Táboa 1 

Relacións cohesivas e elementos implicados. 
Adaptado de Halliday e Hasan, 1976. 

REFERENCIA 

PERSOAL Pronomes persoais 
Pronomes e Adxectivos 
Posesivos 

DEMOSTRATIVA Demostrativos 
Artigo definido 
Adverbios de lugar e tempo 

COMPARATIVA Sintagmas comparativos analíticos 
Comparativos sintéticos 

SUBSTITUCiÓN 

NOMINAL 

VERBAL 

CLAUSAL 

Substitutos nominais 

Substitutos verbais 

Substitutos c1ausais 

ELIPSE 

NOMINAL 

VERBAL 

CLAUSAL 

CONXUNCIÓN 

ADITIVA 

ADVERSATIVA 

CAUSAL 

TEMPORAL 

conxuncións e adverbios 

con función conxuntiva 

COHESiÓN LEXICAL 

REITERACiÓN 

DISPOSICiÓN 

Repetición do mesmo termo, sinónimo, 
supraordenado, ou palabra xeral 

Elementos lexicais entre os que hai 
relacións de expectación mutua 
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1. Como evolucionan os vín
culos cohesivos. A miña hipóte
se era que, en xeral, habería 
diferencias no número total de 
vínculos cohesivos utilizados 
polos narradores de diferentes 
idades, e, en particular, que as 
particularidades formais, se
mánticas e funcionais de cada 
tipo de vínculo levarían a dife
rentes camiños evolutivos. 
Deste modo, esperaba encon
trar un perfil xeral de aumento 
da cohesión coa idade, combina
do con evolucións diferenciadas 
dos distintos tipos de vínculos. 

2. Como evolucionan as 
narracións. A miña hipótese era 
que entre os catro anos e a 
idade adulta habería varios 
modos de realizar a narración, 
que estarían relacionados co 
uso dos vínculos cohesivos. Non 
estou a referirme a variacións 
na información que o neno 
transmite na narración, senón 
ao modo de usar certos meca
nismos para conectala, ou cohe
sionala. Seguindo a Karmiloff
-Smith (1985), chamei procesos 
de control aos procedementos 
xerais de produción narrativa. 
Nótese que para contar o conto 
(vd. a seguinte sección sobre 
metodoloxía) o narrador ten 
dúas posibilidades xerais. A 
máis simple é describir o que el 
e o experimentador teñen dian
te mentres narra. Neste caso, a 
conexión da información da 
narración provén deicticamente 
do propio conto, e non caberia 
esperar un uso importante de 
mecanismos cohesivos. A outra 
posibilidade é seguir un esque
ma ou guión mental da narra
ción, que o narrador vai enchen
do coa información que toma do 
conto que ten diante. Neste 
caso, a conexión da información 
da narración provén dunha 
idea, e a interrelación da infor
mación mediante vencellos 
cohesivos é imprescindIbel, por
que o narrador ten que conectar 
o que acaba de dicir co que dixo 
anteriormente. Entre un e 
outro extremo, narración deícti
ca e cohesionada, podería haber 

Primeiro realizaba unha entrevista breve co profesorado,
 
seleccionando nenos de 4, S, 7,9, e 11 anos, que cumprisen dúas condicións:
 

que utilizasen og~/ego normalmente nas relacións cos outros nenos,
 
e que procedesen de familias que o tivesen
 

como lingua materna e de uso habitual.
 

diversos graos, de modo que 
algunhas operacións de cone
xión de información poderían 
realizarse por referencia deícti
ca e outras por cohesión. 

b) Obtención da rriostra 
O método que utilicei goza 

dunha ampla difusión nos estu
dios de psicolingüística. En sín
tese, fórmanse grupos de nenos 
da mesma idade, cada un dos 
cales narra individualmente un 
conto que se lle proporciona, 
sempre o mesmo (Mayer, 1969; 
vd. reprodución en García Soto, 
1996); na análise das narra
cións extráense as característi 
cas comÚlls en cada idade, iden
tifícanse os cambios que se dan 
dunhas idades para outras, e 
obtense un perfil de como evo
lúe a lingua no aspecto estudia
do. O método ten unha vantaxe 
adicional: Como o conto utiliza
do é o mesmo en todos os idio
mas estudiados, que polo 
momento pasan dos 50, tamén é 
posíbel estudiar as diferencias 
que introduce na narración o 
uso dunha lingua concreta. 

Comecei a recollida de mate
rial a finais dos anos 80, en xei
ras por centros escolares das 
provincias de Lugo (Arcillá, 
Castelo, Castro de Lea) e A 
Coruña (As Figueiras-Montoxo, 
Beo-Seaia, Camariñas, Cedeira 
Malpica, Os Anxos-Bastabales, 
Pedrouzos-Brión, Sobrado, 
Xestal-Monfero). Primeiro reali
zaba unha entrevista breve co 
profesorado, seleccionando 
nenos de 4, 5, 7, 9, e 11 anos, 
que cumprisen dúas condicións: 

Que utilizasen o galego normal
mente nas relacións cos outros 
nenos, e que procedesen de 
familias que o tivesen como lin
gua materna e de uso habitual. 
A continuación falaba indivi
dualmente cos nenos, preguntá
baIles o nome e idade, e explicá
baIles a tarefa. A conversa 
inicial cos pequenos servía para 
unha primeira avaliación da 
cualidade do seu idioma. A con
tinuar, mirábamos xuntos o 
conto, e eu contestaba todas as 
preguntas que o neno fixese. 
Despois, mentres pasaba nova
mente as follas do conto, o neno 
realizaba a narración, que eu 
recollía en cinta magnetofónica. 
En total gravei 223 narracións, 
coas que formei por sorteo unha 
mostra de 84 suxeitos, 70 nenos 
e 14 adultos. 

c) Tratamento do corpus 
narrativo 

Transcribín as narracións en 
soporte informático, utilizando 
o programa SALT (Miller e 
Chapman, 1991), sinalando con 
códigos os elementos nos que 
estaba interesado. Terminada a 
codificación, recontei os códigos 
e analicei estatisticamente as 
diferencias entre os grupos de 
idade. Isto permitiu formar un 
perfil da evolución da cohesión 
desde os catro anos á idade 
adulta, e identificar fenómenos 
que era necesario analizar deti
damente. Paso a expor o proce
so con máis detalle, comezando 
poIa codificación. 

A codificación das narxa
cións, isto é, a aplicación do mé-
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ou que proceso guía en cada 
caso a produción. Partín dos 
elementos sinalados polas pro
bas estatísticas, e realicei análi
ses cualitativas (usos cohesivos 
e deícticos, presentación de per
sonaxes, modalidades de fin de 
narración, conexión argumental 
entre principio e fin de narra
ción, tipo de oracións e modo de 
conectalas). Na seguinte sección 
presentarei os principais resul
tados, reducindo ao esencial os 
datos numéricos, que o lector 
pode encontrar en García Soto 
(1996). 

RESULTADOS 

1. A evolución dos vínculos 

O primeiro paso foi obter un 
Índice xeral de cohesividade, 
que describise o promedio de 
vencellos por oración en cada 
grupo de idade, ou densidade 
cohesiva das narracións. A 
media da mostra foi de 4.15 vín
culos por oración, observándose 
o perfil evolutivo do gráfico 1. 

A liña do gráfico 1 indica o 
promedio de vínculos utilizados 
por cada grupo de idade en cada 
oración. As diferencias son sig
nificativas (ANOVA: f= 7.04, 
p<.OOl), e a proba de Scheffe 
contrapón o grupo de nenos de 
catro anos, o que menos víncu
los utiliza, e os dos nenos de 
nove anos e adultos, os que 
máis cohesionan as narracións. 
Hai, por tanto, unha progresión 
desde os catro anos, aínda que 
non continua, pois xa aos nove 
acádanse valores semellantes 
aos dos a.dultos, e aos once 
obsérvase unha diminución.. 
Máis adiante volverei sobre este 
punto. 

O seguinte paso foi estudiar 
o progreso de cada categoría 
cohesiva, resumido no gráfico 2, 
que mostra tres liñas evolutivas 
ben diferenciadas. En primeiro 
lugar, a estabilidade de uso, 
característica da substitución e 
elipse, categorías nas que as 
análises estatísticas non atopan 

todo de análise da cohesión xa 
adaptado ao galego, consistiu 
en sinalar nas narracións, con 
códigos particulares, cada unha 
destas formas cando tiñan valor 
cohesivo, isto é cando vencella
ban oracións gramaticalmente 
independentes. Para realizar o 
traballo utilicei o programa 
SALT. O seguinte excerto mos
tra as tres primeiras oracións 
dunha narración especialmente 
simple analizada: 

(1) Un neno, un can e unha 
ra vivían xuntos. 

(2) Un día, cando o [RD3] 
neno [LR1] e o [RD3] can [LR1] 
estaban durmindo, a [RD3] ra 
[LR1] marchou. 

(3) Á mañá [LDP] seguinte 
[CTN] [EL1] miraron por ela 
[RP5] por moitos sitios pero non 
a[RP2] encontraron. 

Os códigos sinalan o tipo de 
relación que se establece entre 
as tres oracións. A oración (2) 
contén seis vínculos coa (1), 
derivados da presentación dos 
personaxes con indefinido e 
nova mención con definido 
[RD3], e da repetición dos 
nomes [LR1]. Na oración (3) 
encontramos seis vencellos, un 
de tipo conxuntivo-temporal 
[CTN], un por disposición lexi
cal [LDP], unha elipse nominal 
[EL1], e dous pronomes perso

ais, un tónico [RP5] e outro 
á tono [RP2]. Nótese a maior 
variedade de vínculos.á medida 
que avanza a narración, e o 
material informativo xa exposto 
é máis abundante. 

Xa realizada a codificación, 
pasei a considerar as dúas hipó
teses anteriormente expostas. 
Metodoloxicamente o problema 
era o seguinte. Tiña 84 narra
cións, con algo máis de 22.200 
elementos lexicais e 7.300 ope
racións cohesivas, e seis idades 
de estudio, con catorce narrado
res de cada idade, sete nenas e 
sete nenos, e desexaba realizar 
dous tipos de análises, un dos 
vencellos cohesivos, e outro das 
narracións. Para o primeiro, 
realicei análises cuantitativas 
dos vencellos (ANOVA, toman
do como índice de significación 
p<.Ol, e Proba de Scheffe de 
comparacións múltiples), que 
me permitiron obter o perfil 
cuantitativo da evolución da 
cohesión (promedio de vencellos 
por idade), os particulares de 
cada categoría cohesiva, e iden
tificar elementos cohesivos que 
era necesario estudiar en deta
lle. Para o segundo, era necesa
rio variar o método de análise e 
centralo nas narracións, consi
derando tanto os usos cohesivos 
como os non cohesivos e deícti
cos, para investigar como está 
producindo o neno a narración, 



• e s t u d o s
 

diferencias significativas 
(Substitución, f=. 77, p<.57; 
Elipse, f= 1.86; p< .11). En 
segundo lugar, a diminución 
de uso coa idade, amosada pola 
conxunción, con diferencias sig
nificativas na ANOVA (f= 2.89, 
p< .Ol). Por último, o incre
mento coa idade, propio da 
referencia e cohesión lexical, 
con diferencias altamente signi
ficativas (Referencia, f= 14.36, 
p< .001; cohesión lexical, f= 
8.61, p< .001) 

Por tanto, entre os catro 
anos e a idade adulta o perfil 
evolutivo da cohesión, medida 
en conxunto, é progresivo, mais 
non todas as categorías cohesi
vas evolúen do mesmo modo, 
pois tamén encontramos un 
patrón de diminución e outro de 
estabilidade. Deste modo, a evo
lución da cohesión non consiste 
en utilizar cada vez máis cada 
unha das categorías cohesivas, 
senón en acadar certo equilibrio 
ou proporción no uso dos recur
sos cohesivos. Durante o proce
so de formación do modelo cohe
sivo adulto, as características 
formais, semánticas e funcio
nais particulares de cada cate
goría dan pé a evolucións parti
culares. 

Por outra parte, as diferen
cias evolutivas entre nenos de 
distintas idades tamén parecen 
xogar un papel, pois o grupo de 
once anos utiliza menos víncu
los ca o de nove, tanto en con
xunto como nas categorías que 
máis contribúen á cohesión 
(léxico e referencia). Isto suxire 
que os nenos de distintas idades 
narran de modo diferente, pois 
non tería sentido supor que os 
nenos de once anos 'esqueceron' 
algo que xa saben os de nove. 
Estamos, por tanto, ante dife
rencias narrativas que afectan 
ao uso dos mecanismos de que 
xa dispoñen os nenos, e produ
cen temporalmente unha dimi
nución da cohesión. Esta é xus
tamente a pregunta sobre a 
evolución das narracións. 

2. A evolución das narracións 
A segunda pregunta que me 

facía era como evolúen as 
narracións, desde o punto de 
vista da cohesión. As análises 
cualitativos da referencia 
demostrativa, uso do léxico, tipo 
de oracións, modo de enlazalas, 
fins de narración, e evolución do 
castelanismo permitiron identi
ficar unha serie de criterios, 
que, aplicados a cada narración, 
permitían adscribila a un de 
tres procesos de control. Paso a 
expor os datos referidos á refe
rencia demostrativa e uso do 
léxico'. 

1. Referencia demostrativa 
Control 1: Uso deíctico dos 

adxectivos e pronomes demos
trativos, artigos determinados e 
adverbios de lugar. Presen

tación de personaxes do conto 
por identificación deíctica. 
Predomina aos catro e cinco 
anos. 

Control 2: Restrición de 
deíxis, que supón a práctica 
desaparición dos adxectivos e 
pronomes demostrativos nas 
narracións, e unha importante 
diminución dos adverbios de 
lugar. Inicio do uso anafórico do 
adverbio de lugar, con valor 
cohesivo e non cohesivo. Pre
sentación de personaxes por 
creación discursiva. Predomina 
aos sete, nove, e once anos. 

Control 3: Uso cohesivo dos 
demostrativos, combinado con 
usos deícticos. Presentación de 
personaxes por creación, combi
nada con identificación deíctica. 
É característico dos adultos. 

Gráfico 2 . 
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2. Cohesión lexical 

Control 1: Reiteración por 
pura repetición, sen uso de sinó
nimos e supraordenados. O 
estudio das relacións de disposi
ción mostra claramente que o 
neno traballa deicticamente, 
limitándose a designar o que 
ten diante. A evolución da cohe
sión lexical parece ser máis pre
coz ca a da referencia, co proce
demento de control 1 restrinxido 
practicamente aos catro anos. 

Control 2: Reiteración por 
rixidez de procedemento, e apa
rición dos sinónimos. Inicio da 
cohesión por disposición. Pre
domina aos cinco, sete e nove 
anos. 

Control 3: Aparece sinalado 
por dous fenómenos. Na reitera
ción, polo uso de supraordena
dos, e na disposición poIa dimi
Jl"ución radical da dependencia 
do material gráfico, uso de lon
gas cadeas de vencellos, e 
xerarquización dos elementos 
utilizados. Propio dos nenos de 
once anos e adultos. 

Ternos, por tanto, probas de 
tres mecanismos de produción 

diferentes entre os catro anos e 
a idade adulta. O primeiro 
caracterízase por unha forte 
dependencia do material gráfi
co, o libro co conto. Cando reali
za a narración, o neno parece 
estar respondendo á pregunta 
que hai nesta lámina, cada vez 
que pasa unha folla; as conxun
cións, locativos e adverbios de 
tempo funcionan como indicado
res de cambio de lámina, perso
naxe ou feito. A narración, en 
realidade, está formada por 
descricións sucesivas do libro 
que o neno ten diante. No 
segundo, prodúcese simultanea
mente unha forte restrición da 
deíxe, e o inicio das relacións 
cohesivas por adverbios de 
lugar e uso de sinónimos. En 
sentido estricto, deberiamos 
dicir que o texto, como unidade 
total, aparece neste momento. 
Anteriormente existían rela
cións cohesivas entre oracións, 
pero é agora cando os narrado
res integran xerarquicamente a 
totalidade da información. Esta 
necesidade de integración leva 
aos nenos a deixar de utilizar 
procedementos narrativos non 
cohesivos, moi habituais no 
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período anterior, e en moitas 
ocasións a ignoraren elementos 
do conto difíciles de encaixaren 
no esquema xerárquico que 
seguen. No terceiro, mantense a 
xerarquización propia do segun
do, e recupéranse parcialmente 
os procedementos narrativos 
deícticos do primeiro. A recupe
ración dos procedementos non 
cohesivos é, de feito, a respon
sábel da aparente diminución 
da cohesividade aos once anos. 
Aplicados os criterios anteriores 
ás narracións, amostra fica cla
sificada en tres niveis narrati 
vos, como se ve no gráfico. 

Cómpre sinalar que para 
adscribir un narrador a un ou 
outro nivel tomouse como crite
rio o· predominio de caracte
rísticas dun ou outro control, 
mais é habitual, sobre todo aos 
catro e once anos, que nunha 
narración coexistan caracterís
ticas de dous. Podemos ver na 
mesma narración, por exemplo, 
un Control 1 da referencia, e un 
Control 2 do léxico. O que non 
sucede é que un narrador clasi
ficado nos niveis 1 ou 2 teña 
características de dous contro
les para o mesmo vencello cohe
sivo. Isto só se produce no nivel 
3. Por idades, o primeiro nivel 
narrativo é propio dos nenos de 
catro, cinco e dous de sete anos. 
O segundo existe desde os catro 
anos, predomina aos sete e 
nove, e aínda aparece en seis 
dos narradores de once. O ter
ceiro, xa maioritario aos once 
anos, é propio dos adultos. 

CONCLUSIÓNS ESUXESTIÓNS
 
PARA FUTUROS TRABAUOS
 

Cando comecei a investiga
ción, non había publicacións 
sobre desenvolvemento da lin
guaxe en nenos galegofalantes, 
o que, ao meu entender, era 
absurdo nunha situación do 
interese da nosa, na que, des
pois de séculos de abandono, un 
idioma entra na escola. Un 
tempo despois, lin un artigo de 

Gráfico 3 
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Xesús Alonso Montero (1990), 
que afirmaba que na década 
1980-1990 aproximadamente 
un millón de escolares galegos 
recibiron clases de galego, o 
que, dicía o autor, é unha expe
riencia en si mesma extraordi
naria, que, non embargantes, 
non parecía xerar máis compro
miso e uso do idioma. N a miña 
opinión, unha experiencia 
extraordinaria, se é apropiada
mente investigada, convertese 
nun experimento extraordi
nario, que pode ofrecer temas 
de estudio, datos, e materia de 
reflexión de valor igualmente 
extraordinario. Simplemente 
con analizar os cambios no gale
go infantil na próxima década, 
teremos un material único para 
participar no debate internacio
nal sobre didáctica dos idiomas 
e bilingüismo, por poñer dous 
exemplos. Non é esaxerado dicir 
que, en Galicia, a investigación 
sobre a linguaxe infantil ofrece 
aos investigadores unhas posi
bilidades únicas. 

Vexamos, par exemplo o 
tema da evolución da linguaxe. 
Nas páxinas anteriores vimos 
que as categorías cohesivas 
parecen seguir tres patróns evo
lutivos (aumento, estabilidade e 
diminución de uso), que inter
pretamos como respostas dife
rentes a problemas diferentes. 
Aplicado máis xeralmente, e sen 
excluírmos procesos comúns; 
cabe esperar diferencias evoluti
vas entre diferentes idiomas. 
Consontemente, unha reflexión 
comparativa que saque á luz as 
particularidades de aprender a 
falar no noso, podería ofrecer 
datos de interese para o estudio 
do desenvolvemento da linguaxe 
en xeral, e para a planificación 
escolar do ensino do galego en 
particular. Realizar este traba
llo comparativo non sería difícil, 
dado que dispoñemos de narra
cións recollidas coa mesma 
metodoloxía, en aproximada
mente cincuenta idiomas. 

Outro tema interesante é a 
cuestión das diferencias indivi
duais no desenvolvemento da 
cohesión, evidente na clasifica
ción das narracións por niveis. 
Aínda que para cada nivel hai 
unhas idades características, 
observamos diferencias conside
rábeis entre narradores, que 
unhas veces sinalan precocida
de, como é o caso de tres nenos 
de catro anos, e catro de cinco 
que xa mostran características 
narrativas propias dos sete e 
nove anos, e outras certa demo
ra, como sucede cos dous de sete 
que aínda narran como é habi
tual aos catro ou cinco, e seis de 
once que manteñen as caracte
rísticas propias dos de sete e 
nove. Na miña interpretación, 
estas diferencias dependen da 
madurez que o neno ten no seu 
coñecemento do idioma. Rea
lizar textos enteiramente cohe
sionados é utilizar unha serie de 
recursos do idioma para sinalar 
a conexión entre a información 
do texto, e isto esixe, dunha 
banda, ter a información, e dou
tra, que a maquinaria do idioma 
funcione cunha axilidade consi
derábel, fornecendo ao narrador 
co recurso formal preciso para 
indicar a conexión entre as 
ideas. Vista así, a cohesión é un 
indicador da funcionalidade do 
sistema do idioma para traducir 
a articulación do pensamento. 
¿Cales serían os indicadores de 
madurez? Esta é unha pregunta 
que, polo momento, non ten res
posta, e que non sería complica
do investigar a partir das mes
mas narracións, que tamén 
poderían servir de punto de par
tida para traballos diferentes. 

En conclusión, o estudio da 
cohesión narrativa, un de moi
tos posibles temas de investiga
ción da fala infantil, dá algun
has respostas, suscita moitos 
interrogantes, e sobre todo 
achéganos aos nosos pequenos. 
Trátase, en definitiva, de com
pletar o galego para os nenas, co 
galego dos nenas. 
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M9. del Pilar 
Bernárdez 
Sanluis Os centros de recursos: 
Centro de 
Recursos de 
A Estrada itinerarios e funcionamentoPontevedra 

Analízase dende unha perspectiva cronolóxica, as funcións asignadas ós Centros 
de Recursos, realizando unha proposta de funcionamento futuro, no marco da 

organización de Servicios de Apoio Externo á escola de carácter zonal. 

P
ASAN doce anos den
de que a Orde do 28 
de xaneiro de 1985, 
(DOG do 15/2), creara 
os Centros de Recur
sos dentro do Progra

ma de Educación Compen
satoria, sinalándolles unha 
dobre finalidade: por un lado 
proporcionar recursos didácti
cos ó profesorado daqueles cen
tros máis carenciais, así coma o 

asesoramento para a súa utili
zación didáctica, e por outro 
abrir unha vía para que os pro
fesores conten cun Centro onde 
poder producir e intercambiar 
material e experiencias didácti
cas. Para isto tiñan que respon
der ás seguintes funcións: 

- Inventariar, almacenar e 
coordina-la distribución do 
material didáctico facilitado 
pola Administración educativa. 

- Elaborar material didáctico 
e coordina-la súa distribución. 

- Asesorar ó profesorado da 
zona de influencia sobre o 
manexo do material e a súa uti
lización didáctica. 

- Servir como centro de reu
nión do profesorado para pro
ducir e intercambiar material e 
experiencias didácticas. 

Se reflexionamos sobre o 
camiño percorrido ternos que 

EEDUCAClON * 30 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LJ d o
 

recoñecer que os Centros de 
Recursos foron relegados das 
súas funcións iniciais a un 
campo totalmente técnico. Das 
súas actividades a que se iden
tifica como totalmente obrigato
ria é a de ser expertos en audio
visuais; pero máis técnica que 
didacticamente. 

Este aspecto minguou, e 
segue a mingua-la incidencia do 
labor dos Centros de Recursos 
nas outras funcións asignadas. 

O Informe sobre a situación 
e Estado do Sistema Educativo 
en Galicia do Curso 1992-93 do 
Consello Escolar de Galicia, 
editado en 1995, nomea ós 
Centros de Recursos en dous 
apartados. Esta dualidade é 
significativa da falla de identi
dade coa que contan; por unha 
parte pertencen ó Programa de 
Educación Compensatoria e 
por outra cumpren os requisitos 
de Servicio de Apoio Externo, 
que tal como o referencia 
(SÁNCHEZ SÁNCHEZ. A. 
p,440) responde as siglas (OSS): 

Ouside -externo-, Localíza
se fora da escola e pode ofrecer 
apoios a diferentes niveis. 

Support -apoio-.Céntrase 
en distintas formas de asisten
cia como asesoramento, consul
ta, formación, planificación, 
avaliación... ; System -sistema-o 
Constituído por un grupo de 
varias persoas e oferta servicios 
a varias escolas. 

Precisamente este tema está 
dando moita batalla, pola nece
sidade que existe entre o profe
sorado de estar asesorado e 
asistido, debéndose sinalar a 
inexistencia de coordinación e 
colaboración horizontal entre os 
distintos servicios, como unha 
mostra máis desa falla de iden
tidade aludida. 

¿COMO EMPEZAMOS? 

Coa Orde do 28 de xaneiro 
de 1985 ábrese o camiño para a 
creación de 31 Centros de 
Recursos, con 32 profesores 
destinados, e unha escasa dota-

Os Centros de Recursos foron relegados
 

das súas funcións iniciais a un campo totalmente técnico:
 

a de ser expertos en audiovisuais.
 

como consecuencia unha maior 
seguridade na práctica docente. 

Pero, paralizada a formación 
permanente do profesorado á 
espera dunha nova normativa, 
que non chegará ata 1989, (De
creto 42/1989, de 23 de febreiro, 
DOG, 31/3), os Centros de Re
cursos volveríanóo seu campo de 
prestamistas e de asesoramento 
técnico de medios audiovisuais.. 

Anos máis tarde, a Orde do 
30 de Maio de 1994 (DOG 9/9), 
pola que se lle da un novo enfo
que ós Centros de Recursos, en 
apoio á normalización lingüísti
ca, encoméndalle-las seguintes 
funcións: 

- Edición de material que 
proporcione e contribúa á nor
malización da lingua galega 
nos centros educativos. 

- Preparación e elaboración 
de adaptación éurriculares. 

- Actividades de publicidade 
e propaganda feitas para a pro
moción do galego nos centros 
docentes. 

Podemos ver, nestas breves 
notas, as fluctuacións a que se 
viron sometidos os Centros de 
Recursos neste curto período de 
tempo. 

'COMO FUNCIONAN
 
OS hNTROS DE RECURSOS?
 

Administrativamente os 
Centros de Recursos organízan
se provincialmente, dependendo 
da respectiva Delegación Pro
vincial de Educación e Orde
nación Universitaria, sendo 
coordinados polo/a Inspector/a 
Xefe. Cada provincia elabora a 
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ción de material; estes tres ele
mentos tiñan que dar solución a 
aquelas funcións tan ambicio
sas e tendentes a ofrecer un 
"Apoio Externo" ós centros edu
cativos, en tanto incidiran no 
labor innovador e creativo dos 
profesores e profesoras. 

Un novo Decreto, 198/1986 
do 12 de xuño, (DOG 3/7), polo 
que se regula a Formación 
Permanente do Profesorado non 
Universitario, supuxo un enga
dido positivo, por canto que se 
He recoñecía ós Centros de 
Recursos a organización de acti
vidades de Formación Perma
nente de Profesorado en colabo
ración co ICE e coordinados 
polo Servicio de Inspección 
Educativa. Era unha dinámica 
nova e sen precedentes. Por pri
meira vez os profesores e profe
soras contaban cun centro abei
rado á escola, no que era posible 
satisface-las súas necesidades e 
ambicións de formación, e aquel 
tiña o "poder" de dar solución, 
cando menos a unha parte das 
súas demandas. 

O proxecto -experimental-, 
quedou sen embargo reducido ó 
curso 1986-87, neste período os 
Centros de Recursos funciona
ron a un ritmo coherente coa 
proposta do decreto de crea
ción:" por unha escola activa, 
motivadora, centrada no entor
no e dinamizadora do mesmo, 
compensadora das desigualda
des ... ". Así é, os Centros de 
Recursos cumpriran o labor de 
ser un servicio integrado no 
entorno, canle de potenciación 
das capacidades e das inquietu
des dos profesionais; que traería 
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súa programación xeral, que 
logo é complementada coa indi
vidual de cada Centro de 
Recursos para atender así ás 
particularidades da súa zona de 
influencia. Conta cada Centro 
cunha persoa responsable, 
(mestres e mestras de EXB), 
nomeados adscritos por por un 
período de seis anos renovables, 
Orde do 4 de xaneiro de 1995. 

Se analizámo-las memorias 
do Centros de Recursos, en 
todos se pode notar que a fun
ción que máis realizan é a de 
préstamo de material. Isto suce
de por descoñecemento por 
parte do profesorado da zona, 
das outras funcións que poden e 
deben realizar. Polo contrario, a 
experiencia destes anos demos
tra que a función que máis con
vén ós Centros de Recursos en 
consonancia coas consecuen

-tias que comportan, é aquela 
que apuntaba o Decreto de cre
ación: "servir de Centro no que 
os profesores se poidan reunir, 
intercambiar material, producir 
e sobre todo servir á potencia
ción do traballo en equipo", 
tendo en conta que isto supón 
traballar no seu entorno con 
compañeiros e compañeiras que 
están na mesma problemática 
ou similar, e a vez comparti-las 
experiencias educativas. Esta 
dinámica, que nalgúns Centros 
está funcionando, é a que rever
te directamente na práctica, e 
polo tanto pódese considerar 
como favorable á innovación 
curricular. 

¿COMO UTILIZA-LOS CENTROS 
DE RECURSOS? 

Cada Centro de Recursos 
establece a súa propia estrate
xia de traballo que ha de dar a 
coñecer ós profesores e profeso
ras da zona, unha vez aprobado 
polo/a coordinador/a, (Inspec
tor/a Xefe provincial). A función 
que máis se está atendendo nas 
programacións é a de préstamo 
dado que o profesorado deman
da ter acceso fácil. Non se trata 

só de préstamo de material, 
senón que implica tamén o ase
soramento e axuda na elabora
ción de material de paso en 
temas concretos que precisen 
os medios audiovisuais. 

En canto á producción de 
materiais, non é posible dar 
aquí unha lista, tanto por ser 
moitos os materiais producidos 
neste tempo, canto por non ter 
establecida con suficiente flui
dez unha rede galega de coordi
nación. Podemos dicir a modo de 
exemplo que normalmente se 
publican cada ano traballos 
para o Día das Letras Galegas, 
dende o curso 1991-1992 ade
mais, as enerxías viñéronse a 
concentrar no traballo de mate
riais curriculares de apoio ó 
profesorado, en temas como a 
Educación para o Consumo, a 
Educación Medio Ambiental, a 
Prensa na Escola, a Educación 
Física... Finalmente hai que 

. salientar que tamén se están a 
coordinar actividades a nivel 
galego tales como Radio Escolar 
e o Concurso de Vídeo Escolar, 
concurso de Panxoliñas. 

¿CAL ÉANOSA PROPOSTA 
DE FUTURO? 

Non é intención a de facer 
aquí unha proposta institucio
nal, senón facer unha reflexión 
motivada pola experiencia que 
deron os anos pasados, podén
dose entender como unha aspi
ración o que se vai sinalar 

No contexto actual en que 
os Equipos de Apoio Externo 
(Equipos Psicopedagóxicos, 
CEFOCOPs), están a traballar 
de xeito paralelo e non en cola
boración, a miña alternativa é 
de que os Centros de Recursos 
pasen a ser, dentro da coordina
ción horizontal e vertical entre 
tódolos servicios, os canalizado
res e transmisores dos Progra
mas de Formación provinciais e 
das propostas e iniciativas de 
innovación na zona. Tratando 
se servir de canle entre os cen
tros/profesores e os servicios 

centralizados. Sen esquecer a 
función primordial, neste mo
mento, a de préstamo e asesora
mento nos medios audiovisuais. 
Para que esta proposta sexa 
realidade hai que contar coa 
vontade dos responsables dos 
citados servicios e da Admi
nistración. 

Así a modo de conclusión 
cito algunhas actividades nas 
que tería moito que ver o que 
acabamos de dicir: 

- Canaliza-los Seminarios 
Permanentes e grupos de traba
Uo, sobre todo de profesores de 
"Escolas Unitarias" na zona. 

- Coordina-lo intercambio de 
experiencias entre profesores e 
profesoras da zona. 

- Promove-la elaboración de 
materiais curriculares contex
tualizadores. 

- Promove-la elaboración de 
materiais curriculares normati
vizadores. 

- Colaborar nos programas 
de adaptacións curriculares. 

- Promove-lo uso dos MAVe 
a elaboración de materiais de 
paso. 

Para que esta proposta sexa 
realizable só fai falla unha 
organizada colaboración dos 
Servicios de Apoio Externo por 
zonas, que primeiro pasaría 
pola detección de necesidades, 
para logo dar pasos segundo 
programas de acción, cos seus 
pertinentes mecanismos de ava
liación. 

P.B.S. 
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BOLETíN DE SUBSCRICIÓN 

Desexo unha subscrición anual (catro números, por importe de 4.000 
pesetas) á REVISTA GALEGA DE EDUCACiÓN, a partir do 
número . 

o Envíolle-Io importe (xiro, cheque).
 

O Desexo domicilia-los pagos no Banco (cumprimento boletín)
 
EDICIONS XERAIS DE GALlCIA 

Don/Dona 

Enderezo 

Código Postal Poboación 

BANCO OU CAIXA DE AFORROS NQ 

.................................................................Sucursal 

Enderezo da sucursal. 

Poboación 

Titular da conta oo 

Don/Dona 
Enderezo 

Prégolles a Vds., que tomen nota de que, ata 
. novo aviso, deberán adeudar na miña conta con 

esta entidade os recibos que ó meu nome Ile 
. sexan presentados para o seu cobro por 

EDICIÓNS XERAIS DE GALlCIA-REVISTA 
.. GALEGA DE EDUCACiÓN. 

Saúdaos atentamente. 
. 

(Sinatura) 
.. 

: . 
Poboación.............•........................ 

REVISTA GALEGA DE EDUCACiÓN 
Publicación de Nova Escala Galega

Nova Editada por Edicións Xerais de GaliciaEscola ~
 
Galega 

Un medio para estar informado sobre as novidades educativas 

Un instrumento de intercambio de experiencias de renovación pedagóxica. 

Un espacio de debate e reflexión sobre a educación en Galicia 

Un tema mono ráfico en cada número 

1- A formación do profesorado 11- O profesorado 21- A organización escolar 
2- As novas tecnoloxías e a escola: a imaxe 12- A educación das persoas adultas 22- A Educación Secundaria Obrigatoria 
3- A escola rural 13- Educación ambiental 23- Necesidades educativas especiais. 
4- Globalización e interdisciplinariedade 14- Ensinar a aprender 24- As avaliacións 
5- A Reforma das Medias 15- A lectura 25- A normalización da lingua 
6- Os pais na escola 16- A Educación Primaria 26- Celestín Freinet 
7- A educación matemótica 17- A dimensión internacional da nosa Educación 27- Educación Social 
8- Socioloxía da educación 18- Os contidos transversais 28- Educación Dramótica 
9- A saúde na escola 19- O Xogo 29- Orientación escolar e titoría 

10-0 ensino das ciencias 20- A televisión 30- Programas Educativos Europeos 

Pódense solicita-los números atrasados, contrarreembolso a: 
REVISTA GALEGA DE EDUCACiÓN 
Edicións Xerais de Galicia 
Doutor Marañón 10, baixo - 36211 Vigo / Teléfono: (986) 21 4888/ Fax: (986) 201366 



Florentina Materiais de lingua galega para a ESOPeliquín Pérez 

Celestino Pérez 
Recarey 

Mercedes olecer ea lingua oralRodeiro Barros 

CEFOCOP 
Ferrol 

As autoras e o autor do presente traballo preséntannos a elaboración de materiais 

e estratexias posibles para desenvolver destrezas no dominio oral do galego, 

conscientes dunha certa pobreza manifestada por moitos nenos e nenas galega 

á hora de expresarse oralmente en lingua galega. 

A
S AUTORAS e autor Para o tratamento da oralidade Polo que se refire á lingua 
deste traballo tratare partimos dun eixe aglutinador, oral consideramos que o seu 
mos de ofertar unha o tema transversal a educa uso, dentro e fóra da aula, é un 
perspectiva xeral do ción para o lecer. obxectivo determinante para 
material elaborado Aínda que non só se aborda avanzar de cara á normaliza
para alumnado de este tema transversal senón que ción lingüística, isto é, conver

Educación Secundaria Obri tamén se traballan outros como te-la lingua no vehículo normal 
gatoria (ESO), abordando conti a educación para a igualdade e de comunicación da nasa comu
dos da área de Lingua Galega e medio ambiente, ó langa das dis nidade. 
Literatura, incidindo fundan tintas propostas didácticas que Agora que o naso idioma é 
mentalmente na lingua oral. se presentan no material. ensinado nas nasas aulas estase 

Irevisto ua'ltllM'.".11 



••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••• 

r f o r m o
 

a producir un fenómeno contra
rio a' épocas anteriores. Os 
nosos alumnos escriben un 
galego normativo aceptable 
pero son incapaces de expresar
se con fluidez oralmente. Ó 
final do ensino obrigatorio o 
alumnado debería ter adquirida 
unha boa competencia comuni
cativa tanto na oral como na 
escrita. 

Os rapaces e rapazas caste
lán falantes da Educación 
Secundaria Obrigatoria que 
cursaron centos de horas de 
galego e, que a pesar de coñece
las regras de ortografía desa 
lingua non son capaces de 
expresarse oralmente dunha 
forma digna, foron víctimas dun 
ensino ineficaz e gramaticalis
ta, que sacrificou a utilidade e 
necesidade da comunicación 
oral e cotiá e substituíu a prác
tica expresiva da aula pola 
memorización. 1 

O Deseño Curricular Base 
da Educación Secundaria 
Obrigatoria di que a finalidade 
básica da área de lingua e lite
ratura nesta etapa é o desenvol
vemento da competencia comu
nicativa. Isto implica que non 
só se atenderá o código -a lin
gua como sistema de signos-, 
senón tamén e de modo moi 
especial, ós outros elementos 
que interveñen na situación de 
enunciación. Non é suficiente 
con coidar , de acordo coa 
norma, a corrección lingüística; 
haberá que fomentar, ademais, 
a educación das diversas men
saxes, o asunto tratado, os 
interlocutores, e, en xeral, as 
peculiaridades da situación 
comunicativa. 

Conscientes da importancia 
que ten a escola como un ele
mento multiplicador do empre
go do galego, non só no ámbito 
escolar, senón tamén fóra del, 
elaboramos este material para 
a Educación Secundaria Obri
gatoria e procuramos que as 
actividades estivesen estreita
mente relacionadas coa realida
de afectiva e social dos alumnos 
e alumnas. De aí a escolla do 

tema transversal a educación 
para o lecer, que sirva de 
motivación, de reflexión e de 
toma de posicionamento ante 
unha sociedade de consumo e 
máis concretamente sobre o seu 
tempo de ocio. 

ORGANIZACiÓN DO MATERIAL 

Os obxectivos terminais que 
nos propuxemos á hora de ela
bora-lo material foron: 

- Ofrecer contidos da vida 
cotiá dos alumnos e alumnas 
que favorezan o emprego da 
comunicación oral en galego. 

- Pescudar cales son os 
hábitos do alumnado sobre ese 
tema transversal. 

- Propoñer outras alternati
vas para o seu tempo de lecer 
que contribúan a desenvolver 
estratexias para un enfronta
mento crítico á sociedade de 
consumo. 

- Favorecer que xeneralicen 
o uso do galego no tempo de ocio 
e lecer. 

Para iso dividímolo en catro 
grandes bloques:

* Un primeiro bloque que 
titulamos "falamos do noso 
tempo libre" no que pretende
mos establecer un primeiro con
tacto cos alumnos e alumnas 
para coñecer que é o que fan no 
seu tempo de lecer e tamén o 
que Hes gustaría facer. 

* Un segundo bloque que vai 
dedicado ó "ocio e contorno" 
onde se cuestionan un conxunto 
de actividades que hoxe en día 
realizan os nosos alumnos e 
alumnas e búscanse alternati 
vas que favorezan a súa sociali
zación. 

* O terceiro bloque está 
orientado ó aproveitamento do 
ocio coa "lectura dun libro" 
coa pretensión de fomenta-lo 
gusto poIa lectura. 

* Por último, o cuarto bloque 
centra o seu trabaHo no "lecer 
e turismo" pensando, non 
tanto no turismo en si mesmo, 
senón nas consecuencias que o 

turismo ten para o medio 
ambiente, buscando alternati 
vas para realizar un turismo 
consciente e responsable. 

A modo de gráfico represen
taríase así : 

L1NGUA ORAL 

Falamos do naso 
tempo libre 

Ocio e contorno 

Como disfrutar coa EOUCACION PARA 

lectura dun libro o LECER 

1._Lecer e turismo 

CONTIDOS 

Traballamos distintos conti
dos dos seguintes bloques temá
ticos do DCB de Lingua e Lite
ratura Galega de ESO; a saber: 

- Lingua e sociedade.
 
- Lingua oral.
 
- Lingua escrita.
 
- Lingua literaria.
 

Os nasos alumnos escriben
 

un galego normativo aceptable
 

pero son incapaces de expresarse
 

con fluidez oralmente.
 

Ófinal do ensino obrigatorio
 

oalumnado debería ter adquirida
 

unha boa competencia comunicativa
 

tanto na oral como na escrita.
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ORIENTACIÓNS METODOlÓXICAS 

Para o desenvolvemento de 
cada unha das partes deste 
material pretendemos que se 
siga unha metodoloxía activa e 
participativa para que os conti
dos, especialmente os actitudi
nais, sexan aceptados, asumi
dos e interiorizados polos alum
nos e alumnas, de xeito que sai
ban e poi dan transferilos a 
outras situacións dentro e fóra 
do centro educativo. 

Ó longo da súa aplicación 
debemos ter sempre presente o 
que se sinala na Lei de 
Normalización Lingüística e 
nos diversos textos que a desen
volven, esto é que os alumnos ó 
remate do ensino obrigatorio 
deberán coñece-lo galego, nos 
seus niveis orais e escrito, en 
igualdade co castelán. Enten
<!e.mos que este obxectivo debe 
merecer toda a nosa atención 
tanto nas clases de lingua como 
nas clases onde o galego sexa a 
lingua vehicular, cobrando 
especial importancia no caso da 
lingua oral.. 

Para traballa-la oralidade é 
preciso proporcionarlle ó alum
nado algo en que apoiarse e que 
lle dea sentido ó que está 

aprendendo. Por iso se escolleu 
un tema próximo ós seus intere
ses e que, ó mesmo tempo, 
tanto preocupa á sociedade en 
xeral: a educación para o lecer. 

A través das actividades 
de exploración inicial e de 
motivación preténdese que os 
alumnos e alumnas, ben en 
grupo ou individualmente, tra
ballen os procedementos nece
sarios para ir construíndo as 
súas propias aprendizaxes e as 
integren significativamente na 
súa estructura cognitiva, afecti
va e de relación social. A partir 
desta situación o profesor ou 
profesora debe actuar como un 
orientador, un guía e un facili
tador da aprendizaxe dos alum
nos e alumnas. 

Pretende.mos que as clases 
se desenvolvan nunha dinámica 
na que os alumnos e alumnas 
interaccionen entre si e co pro
fesor ou profesora, coidando o 
clima afectivo da aula para así 
favorece-la comunicación e a 
expresión oral. Deste xeito ten
taremos conseguir que os/as 
alumnos/as falen e que falen 
en lingua galega coa finalida
de de dar pequenos pasos pero 
firmes de cara á normalización 
da nosa lingua. 

¿COMO ORIENJÁMO-LA 
AVAlIACION? 

Os aspectos a avaliar son 
moi variados e inclúen as ideas 
previas do alumnado, a adecua
ción da información presentada, 
os recursos materiais, os conti
dos, etc. e, polo tanto, as técni
cas e os instrumentos utilizados 
deberán permitir a interpreta
ción do que acontece na aula 
dende os distintos ángulos. 

Por iso empregaremos un 
variado abano de instrumentos, 
dende cuestionarios de diagnós
tico inicial, guías ou escalas de 
observación, cadernos de traba
110, diario de clase, etc. 

É fundamental nun primeiro 
momento, coñece-la situación 
de partida dos distintos alum
nos e alumnas, xa que o avance 
na consecución dos obxectivos 
previstos, así como a idoneidade 
dos contidos e actividades, 
teñen como referencia inmedia
ta esta situación inicial do 
alumnado. 

Ó longo do proceso de apren
dizaxe falta recoller toda a 
información que nos aporte a 
actividade dos alumnos e alum
nas nos debates, traballos indi
viduais ou de grupo, os seus 
comentarios e a fundamenta
ción dos mesmos, así como a 
forma de expresarse, a capaci
dade de iniciativa, o interese 
que mostran, a evolución na 
maneira de traballar, etc. 

Todo isto podería provoca-la 
reconducción do material so
bre a marcha, dando a opción 
a que os alumnos e alumnas 
con diversas apetencias ou 
dificultades sigan camiños 
diferentes dentro da liña xeral 
de traballo. 

Toda a información recollida 
leva consigo unha serie de 
accións encamiñadas a solucio
na-los conflictos detectados, a 
modificar -se procede- as estruc
turas organizativas ou funcio
nais, a reorienta-lo traballo, 
etc., evitando sempre a súa uti
lización para clasifica-los alum
nos e alumnas. 
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¿Como e cando avaliar? 
En cada unha das catro par

tes en que se dividiu o material 
planificáronse actividades e ins
trumentos para realizar unha 
avaliación inicial, unha avalia
ción do proceso e unha avalia
ción final. 

O obxectivo da avaliación ini
cial é coñece-Ios conceptos que 
teñen os nosos alumnos e alum
nas sobre o novo contido e, a 
partir das súas respostas, poder 
organizar e planifica-lo tema. 

A avaliación formativa reali
zarase dentro do desenvolve
mento do material e vainos ser
vir para comprobar se a selec
ción de contidos e a organiza
ción das secuencias de traballo 
son as axeitadas. A análise des
tes datos e a interacción cos 
alumnos e alumnas, mostraran
nos o progreso individual den
tro de cada tema. 

A avaliación final do mate
rial levarase a cabo unha vez 
realizadas as actividades pro
postas en cada unhas das partes 
da mesma. Se o noso obxectivo 
era que, ademais duns concep
tos, os nosos alumnos e alumnas 
aprendesen uns procedementos, 
unhas actitudes, uns valores e 
unhas normas, promoveremos 
preguntas abertas nas que as 
respostas nos dean información 
sobre todo tipo de contidos. 

Liñas de avaliación 
A avaliación do material 

realizarase de modo conxunto 
entre profesores/as e alum
nos/as tendo en conta: 

- a observación dos procesos: 
obxectivos cumpridos 

- a motivación do alumnado 
ante as tarefas educativas 

- a actividade mantida du
rante o proceso de aprendizaxe 

- o traballo realizado 
- as aportacións dos grupos 

dende o grupo 
- a avaliación do equipo de 

compañeiros e compañeiras 
- a autoavaliación do alum

nado 
- a aplicación das diversas 

técnicas de entrevista 

- a actitude do profesor ante 
o traballo realizado 

- a valoración das activida
des: 

* problemas xurdidos 
* formulaciÓn de hipóteses 
* técnicas de traballo utiliza

das 
* suxestións e aportacións. 
* conclusións. 

Agora, faremos unha aproxi
mación a cada unha das partes 
deste traballo. 

DESENVOlVEMENTO 
DO MATERIAL 

Como diciamos ó principio 
deste traballo, o material dis
tribúese en catro módulos que 
esquematizaremos a continua
ción con gráficos que os clarifi
can. 

1. Falamos do noso lempo 
libre 

Iniciamos esta proposta 
didáctica cunha primeira parte 
que leva por título "Falamos 
do noso tempo libre" na que 
pretendemos establecer unha 
toma de contacto entre o alum
nado da clase e aproveitar para 
falar na aula das súas inque
danzas, dos seus gustos e inte
reses no campo da diversión, do 
ocio, do seu tempo libre. Ten
taremos poñer en común como o 
pasan, a que se dedican, que 
ofertas e posibilidades teñen, 
como lles gustaría pasa-lo seu 
tempo libre, etc. 

E así, partindo da súa pro
pia experiencia, establecer 
unhas canles de comunicación e 
interacción entre o alumnado 
dentro da aula para despois, 
nun proxecto común, pasar.a. 
coñecer cales son os gustos e o 
xeito de divertirse doutros 

FALAMOS DO NaSO TEMPO 
LIBRE 

CONVERSA 

INICIAL 

ELABORCIÓN 

DUN 

CUESTIONARIO 

EN GRUPO 

RECOLLlDA DE 

INFORMACiÓN A 

TRAVÉS DO 

CUESTIONARIO 

ELABORACiÓN 

DUN 

DOCUMENTO 

COAS 

CONCLUSIÓNS 

DA CLASE 

DRAMATIZACiÓN 

DE SITUACIÓNS 
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EN CONTA A 
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OCIO E
 

SATISFACCiÓN
 

CONVERSA 

DEBATE 

ANÁLlSE 

DESCRIPCiÓN 

O incremento do tempo libre 
leva consigo o gran interrogante 
da súa ocupación. Ante esta cre
cente realidade a escola debe 
replanea-Io seu labor educativo, 
e non pode preparar soamente 
para o traballo senón forma-las 
novas xeracións considerando 
toda a vida da persoa. Dado que 
o tempo libre será unha parte 
importante da vida, a escola de
be formar, educar e preparar 
tanto para o traballo como para 
o ocio. 

Faise necesario que o ocio 
como tema de reflexión, estudio 
e análise, entre na escola para 
cuestionar un conxunto de acti
vidades que ocupan hoxe qui
zais maioritariamente o tempo 
libre dos nosos alumnos. AI
gunhas industrias do ocio propo
ñen ocios consumistas masifica
dos, manipulados, alienantes, 
pasivos, banais. A miúdo o 
tempo libre é un espacio baleiro, 
sen demasiado sentido, que hai 
que encher como sexa. O fácil é 
acudir ó que nos ofertan. As dis
cotecas, as multinacionais da 
música, a televisión, o turismo 
comercializado, a industria da 
moda... necesitan por un lado 
unha reflexión en canto ó que 
son e nos aportan, necesitan ser 
estudiados e analizados desde a 
escola baixo a dimensión multi
disciplinar. Por outro lado o seu 
estudio, reflexión e análise debe 
permitir amplia-lo abano do ocio 
e darlle incluso unha dimensión 
alternativa que permita des
marcarnos do consumismo asfi
xiante e entrar nun ocio cunha 
dimensión moito máis ampla e 
humanizadora. 

Xunto á discoteca están -es
tiveron sempre- as conversas, 
as tertulias, as lecturas recrea
tivas, as excursións, as viaxes 
autoorganizadas, os xogos, as 
actividades lúdicas e deporti
vas, o coleccionismo, etc., como 
actividades e entre tementos 
propios do tempo libre e real
mente liberado, sobre o que nos 
interesa facer reflexionar ó noso 
alumnado, entender e valorar 
outras opcións para divertirse. 

xoves da súa idade, ben sexa do 
seu centro ou de fóra. Partindo 
de toda esa información que por 
si mesmos van recabar, realizar 
unha análise crítica e reflexiva 
das distintas formas de pasa-lo 
tempo libre. Aproveitando á vez 
para desenvolver diferentes téc
nicas de dinámica de grupos e a 
través delas potencia-lo uso da 
lingua oral, autoestimala, axu
dar a eliminación de prexuízos 
en torno á lingua, se os hoube
se, e expresarse ante un audito
rio na súa lingua, a galega. 

2. O ocio e o contorno 
O ocio converteuse nun 

tema de actualidade con di
mensión educativa, cultural, 
social, consumista e política, xa 
que as xeracións de hoxe dispo
ñen dun tempo libre que leva 
consigo novos problemas e 
necesidades socio educativas. 
¿Que irnos facer co tempo que 
nos sobra? ¿Que educación se 
precisa para ser capaz de ocu
par axeitadamente o tempo 
dispoñible no presente e no 
futuro? 
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3. Como disfrutar coa lectura dun libro 

ARGUMENTAR 

LECTURA ESCENIFICACiÓN EXPOSICiÓN - INFORMACiÓN 

COMPRENSIVA - OPINiÓN 

- COMENTARIO 

- RESUMO 

Entre as múltiples activida
des que as persoas podemos 
realizar no noso tempo de ocio 
hai unha que merece especial 
atención: disfrutar coa lectura 
dun bo libro. 

É evidente a importancia 
que a lectura ten na formación 
da personalidade humana e no 
desenvolvemento das capacida
des intelectuais. Pero a habili
dade lectora non é innata polo 
que é preciso deseñar estrate
xias que favorezan a súa apren
dizaxe. Unha das funcións do 
educador no eido da animación 
á lectura consiste en esperta-Ia 
sensibilidade dos nenos e nenas 
cara ó libro. 

Con este fin deseñáronse 
unhas actividades, todas elas 
relacionadas coa lingua oral, 
que teñen como obxectivo fun
damentalo de crear, fomen
tar e estende-Io gusto pola 
lectura dun xeito individual 
e voluntario e que culmine 
nunha auténtica afección. 

4. Lecer e turismo 
Hoxe en día vivimos nunha 

sociedade na que cada día 
aumenta o tempo de lecer. O 
número de persoas e industrias 
do sector servicios que se dedica 

a ofrecer alternativas para "gas
tar" o tempo de ocio crece en 
progresión xeométrica. Polo 
tanto, é necesario ofrecer estra
texias para que os alumnos/as 
adolescentes poidan levar a 
cabo unha análise crítica de 
tódalas ofertas. 

Os publicistas argallan 
anuncios moi tentadores que a 
prezos competitivos ofrecen 
paraísos de felicidade para o 
tempo de lecer... Pero fronte a 

o TURISMO NA ROTAS 

ACTUALlDADE HISTÓRICAS 

¡Tu-ri-~-¡¡;o--¿i~-----¡ ¡O-C~;n¡A~------¡ 

¡masas ¡¡de Santiago i 
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¡alternativo ¡¡de Galicia i 
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estas opcións consumistas ofre
cemos alternativas: 

*contextualizadas 
* baratas 
* ecolóxicas 
* educativas 
* deseñadas a gustos dos 

consumidores 
* interdisciplinares 
Toda acción na historia está 

situada nun espacio e nun 
tempo. E, a concepción destas 
variables fluctúa segundo as 

A DISTRIBUCiÓN 

DO TEMPO 

SEGUNDO 

AS CULTURAS 

o TURISMO 

E AS SÚAS 

CONSECUENCIAS 

¡-Esiu-cJi-O--------·---¡ 
ide casos i , . , . 

::~;g:a]~~::::::::: 
¡expoSición i 
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DE CARA 

A UN TURISMO 

CONSCIENTE E 

RESPONSABLE 
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¡itinerario ¡ 
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iproblema i 
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Éevidente a importancia que a lectura ten na formación
 

da personalidade humana eno desenvolvemento das capacidades
 
intelectuais. Pero ahabilidade lectora non é innata polo que
 

é preciso deseñar estratexias que favorezan a súa aprendizaxe.
 

distintas sociedades que ó longo 
dunha visión diacrónica confi
guran as características das 
distintas culturas. 

Para acercar ó alumno a un 
pasado histórico significativo 
propoñemos aproximarnos:

* ó Camiño de Santiago 
* ós balnearios 

Mais non podemos encher o 
noso tempo de ocio só pensando 
en divertirnos sen plantearnos 
as consecuencias que o turismo 
ten sobre o medio ambiente e 
que conductas debemos desen
volver para levar a cabo un tu
rismo consciente e responsable... 

Para rematar consideramos 
que é mester fomenta-lo pensa
mento diverxente e aprender a 
observar como a división do 
tempo non é algo exclusivo da 
nosa cultura, senón que esta 
varía segundo os países do norte 
e do sur e con outras variables. 

Estamos insertos nunha 
sociedade multicultural e isto 
debe ser enriquecedor. 

Coas nosas propostas pre
tendemos traballar co noso 
alumnado todas estas alternati
vas, entre outras: 

- Investiga-los lugares de 
Galicia que estean a sofre-lo 
turismo de masas. 

- Aproximarse a outras for
mas de turismo. 

- Ofrecer outras saídas 
alternativas para desenvolver o 
espírito crítico dos alumnos. 

- Aprender a buscar infor
mación en diferentes fontes. 

- Ser capaz de interpreta-la 
información investigada e 
extraer conclusións que poidan 
incorporar a súa vida cotiá. 

- Fomenta-la conciencia crí
tica sobre as condicións de vida 
que teñen rapaces da súa idade 
noutros países. 

- Reflexionar sobre a divi
sión do traballo por sexos. 

PARA CONCLUiR 

Con este material o profeso
rado e o alumnado da ESO ten 
a posibilidade de aborda-los 
contidos da área de Lingua 
Galega e Literatura partindo 
dun eixe transversal, e a través 
do mesmo intentamos: 

- Normaliza-la lingua galega 
partindo do uso da mesma, des
tinando máis tempo nas clases 
para o tratamento da oralidade. 

- Tratar de centrarse nas 
vivencias e intereses do alum
nado e partindo dos mesmos 
motiva-lo ensino aprendizaxe 
da nosa lingua. Cremos que o 
tempo de lecer é un tema de 
interese para eles. 

- Poñer en contacto ó alum
nado co noso patrimonio cultu
ral para que lles axude a coñe
ce-las súas raíces e así entender 
mellor a súa cultura. 

- Acercarse ó contorno 
facendo unha análise crítica e 
reflexiva dos seus problemas, 
tanto desde unha perspectiva 
sincrónica como diacrónica. 

- Potencia-la creatividade e 
participación do alumna.do 
usando a lingua oral de xeIto 
contextualizado. 

NOTA 
Este material está publicado en 
Editorial Tambre (1996) e leva por 
título O lecer e a lingua oral: unha 
proposta para a ESO 



r e f o r m o
 

Algúns documentos de ovalioción para a educación primaria: 

Os informes 
As autoras ofrécennos orientacións oportunas e precisas de como proceder canto 

á elaboración de informes de avaliación no ensino primario. 

Azucena Arias 
Correa 

Mº Dolores Rial 
Fernández 

A
üRDE do 6 de maio de 
1993 (D.O.G: do 20 de 
maio de 1993) fai re
ferencia, entre outros, 
a dous tipos de docu
mentos na avaliación 

do alumnado de Educación 
Primaria: 

'1, O informe de avaliación 
individualizado 

'k Os modelos de información 
ás familias. 

Algunhas das bibliografías 
especializadas denominan a 
estes dous documentos coa 
palabra "INFORMES". Existen 
varios criterios que nos poden 
axudar a clasificalos: 

a) Segundo o momento da 
súa emisión: 

- INFORMES PARCIAIS: Son 
emitidos alomenos tres por 
curso, un en cada trimeste; diri
xidos ó alumnado e ás súas 
familias. 

- INFORMES FINAIS: Estes son 
emitidos ó final dun ciclo educa
tivo e as persoas destinatarias 
serán as familias', o alumnado e 
a persoa titora que reciba a 
nena ou o neno.. 

b) Segundo a forma empre
gada na comunicación: 

- ORAIS 
-ESCRITOS 
Moitas veces ámbalas dúas 

maneiras de comunicar se com
plementan. 

c) Segundo a quen se destine: 
- INFORMES PARA OALUMNADO 
- INFORMES PARA AS FAMILIAS 
- INFORMES PARA O PROFESO

RADO 

d) Segundo como se recolleu 
e fixo a valoración da informa
ción: 

- Informe de COAVALIACIÓ : 
realizada conxuntamente polo 
profesorado e o alumnado. 

- Informe de AUTOAVALIA
CIÓN: realizada polo alumnado 

sobre o seu propio proceso de 
aprendizaxe. 

- Informe de HETEROAVA
LIACIÓN: realizada polo profeso
rado. 

- Informes MIXTOS: que com
binan algunhas ou tódal~s 

modalidades anteriores. . 
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e) Segundo como estea 
estructurada a súa información: 

- AsERTOS: A súa estructura 
non é fixa e permite adapta-las 
informacións. 

- PECHADOS: A estructura e 
contidos son fixos e permiten 
escasas modificacións. 

- MIXTOS: Presentan aparta
dos con estructura pechada e 
apartados con estructura aberta. 

conxunto de capacidades e des
trezas xunto coas suxerencias 
precisas para supera-los atran
cos detectados. 

OS INFORMES NO PROCESO
 
DE AVALlACION
 

Á marxe das razóns peda
góxicas que avalan ós informes 

Un informe de avaliación é un instrumento de recollida de datos (de avaliación)
 

que presenta dun xeito comprensible e significativo,
 

os resultados da avaliación continua eformativa do alumnado.
 

Pero, ¿que son informes? 
Un informe pódese definir, 

de xeito xeral, como un docu
mento que dá noticias sobre a 
situación dun asunto, persoa,... 
Sinónimos de informe son: 
xuízo, opinións, dictame, pare
cer, criterio,... 

Un informe de avaliación é 
un instrumento de recollida de 
datos (de avaliación) que pre
senta dun xeito comprensible e 
significativo, os resultados da 
avaliación continua e formativa 
do alumnado. É dicir, un infor
me de avaliación é un documen
to que pretende comunicar ás 
persoas interesadas (o suxeito 
de avaliación, familia, resto do 
profesorado, ... ) unha informa
ción pormenorizada, clara e 
precisa do sucedido ó longo do 
proceso de ensino-aprendizaxe.

É, polo tanto, un documento 
(cun sentido pedagóxico de 
mellora) que recolle o proceso 
de ensino-aprendizaxe do alum
nado nun periodo concreto de 
tempo, amosando os seus pro
gresos e dificultades nun amplo 
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de avaliación, estes, como aca
bamos de ver, son unha das 
estratexias que o profesorado 
emprega para reflecti-la infor
mación recollida e rexistrada 
do acontecido no proceso de en
sino- aprendizaxe, conxunta
mente cunha valoración e as 
recomendacións que se xulguen 
necesarias para as persoas a 
que n se dirixen. Son, pois, 
documentos para comunicar e 
intercambia-la información co 
alumnado, as súas familias e o 
resto do profesorado. 

Nesta reflexión sobre os 
informes imos contextualizalos 
dentro do proceso de avaliación 
que cada centro deseñará e 
recollerá no seu P.C.C. As eta
pas deste proceso poderían ser: 

1. Especificar: que modelo 
de avaliación imos seguir, que 
funcións e finalidades terá, que 
imos avaliar, en que momentos 
se realizará e como se informa
rán os resultados. 

Establece-los criterios de ava
liación para cada obxecto de ava
liación de xeito claro e preciso. 

2. a) Recolle-la información 
da avaliación inicial e indica-los 
instrumentos a empregar para 
profundar nela se cómpre (cons
truílos se é o caso). 

b) Planifica-la avaliación 
procesual: ¿cando obte-la infor
mación necesaria?, ¿como obter 
esa información? Indica-los 
tipos de técnicas e instrumentos 
a empregar (elaboración e/ou 
selección de instrumentos 
diversificados). 

3. Obte-los datos e rexistra
-los axeitadamente. Analizalos 
e formular valores/xuízos: in
terpretando os datos, clasifican
do, comparando, describindo, ... 

4. Resumir e dar a coñece-la 
información sobre os resultados 
da avaliación. (Busca de estra
texias e documentos a empre
gar). Toma-las decisións acor
des cos resultados obtidos: pro
postas de mellora, adapta
cións, ... É neste derradeiro 
apartado no que os informes de 
avaliación e outras estratexias 
para a comunicación e o inter
cambio da información desen
volven o seu papel, pero non son 
alleos ó resto do proceso de ava
liación senón que forman parte 
intrínseca do mesmo e teñen 
como finalidade facilita-la conti
nuidade do proceso de ensino 
aprendizaxe do alumnado. 

Comezabámo-lo artigo men
cionando dous tipos de docu
mentos, vexamos separadamen
te cada un deles: 

OS INFORMES DE AVALlACIÓN 
INDIVIDUA~IZADOS NA 
LEXISLACION GALEGA 

A orde de avaliación nomea
da ó comezo do artigo indica na 
súa disposición 1 que ó final de 
cada ciclo da educación prima
ria a persoa titora elaborará un 
informe de avaliación indivi
dualizado no que consignarán 
os datos relevantes da avalia
ción, tomando como referencia 
os obxectivos da etapa e os ob
xectivos e criterios de avaliación 
establecidos nas distintas áreas. 
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o devandito documento afir
ma que os informes de avalia
ción individualizados son docu
mentos de avaliación na educa
ción primaria xunto ás actas de 
avaliación e o libro de escolari
dade do ensino básico. 

Na disposición II, capítulo 
décimo terceiro indica: 

1. Os informes de avaliación 
individualizados teñen como 
finalidade salientar aqueles 
aspectos que faciliten a conti
nuidade do proceso de aprendi
zaxe do alumnado. En conse
cuencia, deberá reflecti-la situa
ción do alumno e da alumna en 
relación coa consecución dos 
obxectivos establecidos, no 
momento no que se emite o 
informe, facendo fincapé nos 
logros e dificultades máis signi
ficativos en relación cos obxecti
vos xerais das diferentes áreas, 
así como se é caso, nas medidas 
de reforzo educativo ou adapta
ción curricular que se aplica
rán. 

2. Os titares e as titaras ela
borán un informe individuali
zado ordinario ó final de cada 
ciclo, informe que a xefa ou xefe 
de estudios porá ó dispar do 
titar ou titara que corresponda ó 
alumno ou á alumna no ciclo 
seguinte. 

3. Así mesmo elaborarán un 
informe individualizado extra
ordinario cando algún alumno 
ou algunha alumna se traslade 
a outro centro sen remata-lo 
ciclo ou cando se traslade o pro
fesorado titar ou excepcional
mente se altere a súa adquicrip
ción funcional sen remata-lo 
ciclo. Nestes casos os informes 
farán referencia, polo memos, a: 

a) Grao de consecución das 
capacidades enunciadas nos 
obxectivos xerais da etapa e das 
distintas áreas. 

b) Grao de asimilación dos 
contidos das diferentes áreas. 

c) Valoración da aprendiza
xe realizada. 

d) Aplicación se é o caso, de 
medidas de reforzo educativo, 
ou adaptación curricular. 

En resumo: 

TIPOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS 

RESPONSABLE O profesorado titor O profesorado titor 

TEMPORALlZACIÓN Ó final de cada ciclo * Por traslado do alumnado 
antes de remata-lo ciclo. 

* Por traslado do profesorado 
ou por cambio da adscripción 
funcional antes de remata-lo 
ciclo. 

REFERENTES Obxectivos xerais 
das diferentes áreas 

- Obxectivos xerais da etapa. 
- Obxectivos xerais das áreas. 

FINALlDADE Poden ser usados polo 
profesorado titor do 
alumnado do seguinte 
ciclo na súa avaliación 
inicial. 

Permitir ó profesorado titor, 
que reciba ó alumnado, 
coñece-Ios datos máis 
significativos de cara á 
continuidade do proceso de 
ensino-aprendizaxe. 

ASPECTOS QUE - Logros e dificultades - Grao de consecuencia das 
CONTEÑEN en relación cos obxectivos 

xerais das áreas. 
- As medidas de reforzo 

educativo ou adaptación 
curricular se é o caso. 

capacidades a desenvolver 
na primaria.'

- Grao de asimilación dos 
contidos nas distintas áreas. 

- Valoración da aprendizaxe 
realizada. 

- Medidas de reforzo educativo, 
se é o caso. 

ras e se é o caso para os equipos 
psicopedagóxicos ou outros 
es'pecialistas ou técnicos que 
participen no proceso de ensino
aprendizaxe. 

- ¿CANDO SE ELABORAN? 

Ó final de cada ciclo, e sería o 
denominado Informe Ordinario. 

Por traslado a outro centro 
do alumnado ou por traslado do 
profesorado antes de remata-lo 
ciclo e denomínase Informe 
Extra Ordinario. 

- ¿QUE ELEMENTOS CONTERÁN OS 

INFORMES DUN XEITO XENÉRICO? 

* Datos do centro, etapa 
educativa e ciclo. 

* Nome e outros datos da 
persoa avaliada.

* Nome da persoa que emite 
o informe. 

* Xeito de obtención da 
información. Técnicas de recolli
da de datos. Descripción de .as
pectos relevantes deste proceso. 
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OS INFORMES DE AVALlACIÓN
 
INDIVIDUALIZADOS
 

Aspectos xerais 

- ¿QUE SON? 

Son documentos arquivables 
e duradeiros que serven para 
comunica-los resultados da ava
liación, podendo ser considera
dos documentos legais. Teñen 
como finalidade facilita-la conti
nuidade do proceso de ensino
aprendizaxe do alumnado. 

- ¿QUEN os ELABORA? 

O profesorado titor. Os mo
delos aparecerán recollidos no 
PCC do centro nos apartados 
relacionados coa avaliación. 

A persoa responsable da 
xefatura de estudios, será quen 
o faga chegar á titora ou ó titor 
do curso ou ciclo seguinte. 

- ¿PARA QUEN SON ELABORADOS? 

Para as outroas persoas tito
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Que sexo un documento claro e preciso.
 
Que reco//a a información máis significativa,
 

útil enecesaria para a persoo a quen se destina.
 
Tendo esta un carácter confidencial.
 

,;, Situación do alumnado en 
relación coa consecución dos 
obxectivos establecidos no ciclo. 
Sinalando os logros e dificulta
des máis significativos relacio
nados cos obxectivos xerais das 
diferentes áreas. 

É dicir, aqueles resultados 
máis releventes de cada área de 
acordo coas capacidades a 
desenvolver e o grao de asimila
ción das diferentes áreas. Debe 
informar sobre que sucedeu no 
proceso de aprendizaxe, onde 
houbo dificultades, cales foron 
-as deficiencias, en que se pro
gresou e en que grao, como fun
cionaron as medidas educativas 
aplicadas, que se pode facer 
para mellora-la calidade da 
aprendizaxe e do proceso.

* Valoración das aprendiza
xes realizadas. Recomendacións 
e conclusións. 

* Se é o caso, medidas de 
reforzo educativo ou adaptación 
curricular aplicadas.

* Anexos, que poden incluír 
material documental a partir do 
cal se fixeron os xuízos, valora
cións, adaptacións. 

- ¿QUE TEREMOS EN CaNTA? 
* Relativiza-lo grao de certe

za nas expresións tendo en con
ta as posibles evolucións que se 
poden producir no alumnado, 
esta relativización pódese facer 
a través do nivel de probalidade. 

* Que sexa comprensible, 
polo que debe ser redactado 
tomando en consideración as 
persoas receptoras. Ante a falta 
de seguridade de que os tecnicis
mos empregados poidan te-los 
mesmos significados, engadir 
unha pequena guía de interpre
tación da información, sobre 
todo nos informes de traslado 
de centro. 

* Que sexa un documento 
claro e preciso. Que recolla a 
información máis significativa, 
útil e necesaria para a persoa a 
quen se destina. Tendo esta un 
carácter confidencial. 

* Que teña un formato con
sensuado e adaptado ás necesi
dades e características do centro 
e persoa titora.

* Expresado na lingua da co
munidade (bilingüe se é solici
tado). 

INFORMES PARA AS FAMILIAS 
EOALUMNADO 

o D.O.G. ó que vimos alu
dindo en apartados anteriores, 
na súa disposición III di: 

1. O mestre titar deberá in
formar regularmente ós pais ou 
titares legais dos seus alumnos 
en relación cos progresos e difi
cultades detectados na consecu
ción dos obxectivos establecidos 
no Proxecto Curricular. 

2. Trimestralmente, antes do 
nadal, semana santa e ó final do 
curso, a devandita información 
ás familias realizarase por escri
to. Para tal efecto os centros ele
borarán os seus propios modelos 
de comunicación, tendo en canta 
o establecido no Proxecto Curri
cular do centro. 

En resumo' 

OS INFORMES DE AVALlACIÓN
 
PARA AS FAMILIAS
 

Aspectos xerais. 

-¿QUE SON? 
Son documentos que serven 

para comunicación dos resulta
dos da avaliación. 

Apoian e complementan o 
intercambio das informaciós e a 
participación das familias, o 
alumnado e o profesorado nun 
proxecto común. 

- ¿QUEN os ELABORA? 
O profesorado do mesmo 

ciclo e/ou nivel, sendo posible a 
participación das familias e do 
alumnado se se artellan canles 
para iso. Serán consensuados 
polas persoas que participan na 
súa elaboración. 

- ¿CANDO SE CUMPRIMENTARÁN 
PARA A SÚA DIVULGACIÓN? 

Segundo a lexislación vi
xente, ó remate de cada tri 
mestre comunicarase por escri
to ás familias as informacións 
recollidas e valoradas sobre o 
proceso de ensino-aprendizaxe 
nese periodo. Pero pódese emi
tir un informe en calquera 
momento do proceso de ensino
aprendizaxe que se considere 
necesario. 

Tipos * Informe de avaliación 
* Boletín de avaliación 

Responsable * O profesorado titor 

Temporalización * Trimestralmente e sempre que se considere 
necesario ó longo do curso escolar. 
* Ó final de cada curso e ó final do ciclo. 

Referentes * O Proxecto Curricular do Centro. 

Finalidade * Rexistrar por escrito a información 
e valoración dun período de ensino 
aprendizaxe para a comunicación 
e o intercambio da información coas 
familias e o alumnado. 

Aspectos que 
conteñen 

* Indicarán os progresos e dificultades na 
consecución dos obxectivos establecidos 
no Proxecto Curricular do Centro. 
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- ¿QUE ELEMENTOS CONTERÁN 
DUN XEITO XENÉRICO? 

* Nome e datos do centro. 
* Nome, apelidos e outros 

datos relevantes da persoa ava
liada. 

* Etapa educativa, ciclo, 
nivel, ano, data.

* Sinatura olográfica dais 
persoa/s que comunica/n a 
información. 

* A información estructura
da por: obxectivos, eixos, capaci
dades, outros... 

* A valoración correspon
dente e ademais diversos apar
tados, segundo proceda para 
rexistrar, estimar,... : os avances 
máis significativos, a orienta
ción educativa, as necesidades 
educativas, as medidas de refor
zo ou adaptación curricular, a 
valoración xeral e aqueloutros 
que en cada centro o equipo que 
elabora o documento considere 
oportunos. 

- ¿QUE TEREMOS EN CONTA PARA 

A SÚA ELABORACIÓN? 
* Que presente a informa

ción dun xeito claro e preciso, 
afastándose de expresións in
fantilizadas e tecnicismos inne
cesarios. Debe ser redactado 
tendo en conta á/s persoa/s 
receptarais facéndoo facilmente 
comprensible.. 

* As informacións recollidas 
deben estar expresadas en ter
mos de capacidades e ser des
criptivas (varias frases din máis 
ca unha palabra).

* Que sexa equilibrado en 
canto ós seus diferentes aparta
dos e contidos, existindo relación 
e coherencia entre eles, e estar 
en consonancia cos documentos 
e estratexias empregados para a 
recollida da información. 

* Que se exprese cunha lin
guaxe explicativa e descriptiva, 
non moi extenso nin simplista.

* Os informes e boletíns 
para as familias terán unha 
visión constructivista, e dirixi
rán a súa atención cara ó futuro 
poñendo o seu acento nos aspec
tos positivos e potenciais.

* As informacións recollidas 
nos seus diferentes apartados 
deben dar resposta ó "QUE, 
COMO e POR QUE" , especificando 
o proceso e as diferentes varia

bIes que nel interveñen, tanto 
nos avances como en relación 
coas necesidades respecto á pro
pia evolución de cada neno ou 
nena de xeito individualizado. 

* Que sexa flexible e aberto 
a modificacións e adaptacións, 
permitindo recolle-la diversida
de do alumando e das familias. 

En resumo son documentos 
que se basean na comunica
ción e o intercambio da infor
mación centro-familia, que 
reflicte un periodo significati
vo do proceso de ensino-apren
dizaxe das nenas e dos nenos e 
que permite a participación da 
familia e do alumnado dun 
xeito real e activo. 

CONCLUSIÓNS 

Decantámonos claramente 
polos informes de avaliación 
formativos, que son elementos 
básicos do prpceso de ensino
aprendizaxe. Abrenno-la posibi
lidade de regular e autorregu
la-las tarefas do profesorado e 
alumnado, permitindo acada-la 
finalidade de mellora educativa, 
que, en definitiva, é o que se 
persegue. 

Non existe un informe de 
avaliación bo en si mesmo, 
senón que estes deben recoller e 
adaptarse o máis posible ás 
necesidades e características de 
cada centro, das persoas que 
nel se relacionan. O mellor 
informe é aquel que é consen
suado e deseñado polo equipo 
de profesorado dun centro de 
acordo co seu PEC e PCC, e que 
ten a flexibilidade como caracte
rística primordial, para adap
tarse á diversidade. 

Unhas fases posibles na ela
boración de informes poden ser: 

- Revisa-las liñas definidas 
no PEC e PCC sobre avaliación 
e a lexislación vixente: modelo 
de avaliación, axentes de ava
liación, instrumentos a utili
zar, ... 

- Analizar informes xa exis
tentes no centro, informes dou
tros centros e reflexións de per
soas expertas sobre o tema. 

- Decidi-la información, con
tidos e estructura máis relevan
tes para o naso centro segundo 

a quen se destine e a funciona
lidade que deben te-los infor
mes. Procurar que exista 
correspondencia entre o ensina
do/aprendido no ciclo/ nivel! 
etapa e a avaliación realizada. 

- Atopa-lo xeito de rexistra
la información (numérica, gráfi
ca, verbal, icónica, mixta, ... ) que 
exprese e comunique totalmen
te o que queremos dicir. 

- Sinala-la temporalización 
máis axeitada para emitilos. 

- Deseñar un formato mate
rial adecuado, cómodo, útil, 
manexable, ... 

- Elabora-los informes con
sensuando tódolos aspectos ca 
equipo de profesorado. 

- Avalia-lo documento resul
tante. 

Para analizar un informe 
poderemo& ter en canta os 
seguintes aspectos: 

- Contidos e información 
que oferta. ,'. 

- Formato material en que 
se presenta. 

- Apartados en que se 
estructura: sucestións, observa
cións, datos identificativos, 
resultados de avaliación, ... 

- Funcións que cumpre en 
relación coas que debería cum
prir. 

- Xeito de difusión. 
- Temporalización. 
Nós, o profesorado, preten

demos que as nosas informa
cións sobre avaliación sexan 
doadamente interpretadas polo 
alumnado, familias, o resto do 
profesorado, ... e, polo tanto, 
queremos atopar fórmulas que 
sexan suficientemente explíci,
tas e teñan significatividade. E 
por iso que camiñamos cara a 
informes abertos e diversos que 
vaian máis alá dun número, 
código ou clave, que vaian máis 
alá dunha clasificación. 

A partir dos nosos propios 
"boletíns" de centro podemos 
dar pasos cara á outros xeitos 
de información máis adaptados 
ás peculiariedades do alumna
do, das familias, do contexto,... 
As persoas, os centros, as cou
sas, ... , o mundo en suma, son 
diversos; ¿por que a comunica
ción, a información e o inter
cambio das mesmas se haoerí
an de homoxeneizar? 
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Sabela Rivas 
Barrós ¡-o Galego"
 

............-1930)( 
A autora, que recentemente presentou a súa tese sobre o galeguismo histórico
 

en relación coa educación, mostra aquí a máis completa crónica histórica
 
do q le foron e quixeron ser aquelas "Escolas do Insiño Galego"
 

afervoadamente propiciadas por Anxel Casal.
 

UN baixo da Praza 
de María Pita, na 
Coruña, o 8 de xullo 
de 1923 reúnense as 
lrmandades da Fala 
para trataren unha 

proposta feita por un dos seus 
membros, Anxel Casal. Esta 
proposta consistía na necesida
de de fundar e soster escolas 
que redimisen ó pobo galego da 
ignorancia na que estaba sumi
do ó tempo que servisen para 
inculcar nas xeneracións futu
ras a verdadeira conciencia 
galega. As razóns esgrimidas 
por Casal para defender o seu 
proxecto eran as seguintes: 

"Galicia percisa qu-os seus 
tillos lean i--escriban n-a sua 
Fala para qu-a sintan; qu--estu
den n-a sua Xeogra{ía para 
qu-a coñezan, e coñecendoa 
quéiran-a; que lles digan das 
grorias d-os seus homes para 
honral-os; que beban nas {ontes 
da sua Tradición, da sua 
Cultura e da sua Arte para 
qu-as continúen sin int7uenzas 
alleas que seipan poI-a sua 
Historia do aldraxes e das per
secuciós de que (oi uítima" (l) 

Así pois, a máis de crear o 
meirande numero de escolas 
posíbeis, '1s Innandades propu
xérc, 1<;6 que r el ~ e; non só se 
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ensinase a ler e escribir, senón 
que servisen tamén para incul
car no alumnado unha concien
cia galeguista. 

A proposta de Anxel Casal 
foi apoiada por todos os asisten
tes á reunión redactándose ese 
mesmo día as "Bases" polas que 
se ían rexer as futuras "Escolas 
do Insiño Galego"(2) e que eran 
as seguintes: 

......... .. .......................................
 
oinsiño n/estos escolas faráse no idioma hespañol, si ben utilizando tomén ogalego 
na ¡etura da nosa literatura peculiar e demaislibros didáiticos que se poidan outer, 

epara algunhas espricaci6s de leiciás práiticas, !J fin de qu""Os nenos poidan 
comprender mell ras e~sinanzas d-os mestres. 

................................ .
~ ~ 

BASES DAS ESCaLAS DO IN51ÑO GALEGO 

Base r. O insiño n'estas 
escolas faráse no idioma hes
pañol, si ben utilizando 
tamén o galego na letura da 
nosa literatura peculiar e 
demais libros didáiticos que 
se poidan outer, e para 
algunhas espricaciós de lei
ciós práiticas, a fin de qu-os 
nenos poidan comprender 
mellor as ensinanzas d-os 
mestres. 

Base 2ª. As "Escolas do 
Insiño Galego" gobernaránse 
autónomamente por un Con
sello adeministrativo formado 
pol--o Conselleiro 1 º da 
Irmandade da Fala, que será 
o presidente nado; o 
Presidente da Sección de 
Cultura e Fala, tamén da 
Irmandade, que desempeíiará 
o cárrego de Segredario; o 
Tesoureiro da mesma entida
de que n-iste Consello será 
Tesoureiro-Contador, e dous 
escolantes d-ambos sexos e 
reconocido galeguismo, que 
serán os asesores técnicos. 
Todol-os membros d-este 
Consello terá n voz e voto. 

Base ,?u. Este Cunsello 
percurará conquerir o maiar 
número de "Socios Protectores 
das Escolas do Insiño 
Galego", os que satisfarán 
un ha cuota mínima de duas 
pesetas measuciles; solicitará 
subvencié,;, de tojal <lS enti
dades galegas da Terra e do 
est¡ anxeÍl o E fomentará, en 
fin, o ma u, ,2Ú mero i 2gre
S(l' rarn e8ta p"h· h 

Base 4ª. A 'Irmandade da 
Fala' na Cruña comprométese 
a ceder gratuitamente un 
espacioso local para o funcio
namento das pirmeiras 
Escolas. 

Base 5ª. O boletín A Nosa 
Terra pubricará mensualmen
te o estado de contas das 
Escalas, para satisfaición e 
conocimento dos contribuentes. 

Base 6ª. Por entender qu-o 
maior rendimento no insiño é 
o da escala graduada, a pri
meira Escala ten de ser para 
Párv ulos (4 a 7 anos) pois 
d-iste xeito e, si como agarda
mos, o éisito nos acompaña. Aa 
cumprir a edade máisima os 
neniños --este grado constitui
ráse a escola elemental. 

Base 7ª. Ningún escolante 
terá ao seu cárrego mais de 50 
alunos. 

Base 8". O insiño nestas 
Escalas será gratuito así como 
os libros e demais material 
perc~so. 

Base 9ª. Non serán ademi
tidos nestas Escalas senon os 
nenas galegos e fillos de gale· 
gos, tendo dereito de prelación 
os fillos dos Socios Protectores 
das Escolas 011, dos Irmáns da 
Fala. 

Ba.~e lOª. Os libros de 
texto nas Escalas desinarios o 
Consello ademinlstrativa das 
mesmas. 

Base lIª. Istas Bases 
poderánse reformar cando o 
'Cor,sello así o considere comi'

Como veremos, ó porse en 
marcha as Escolas non se res
petaron todas e cada unha das 
bases que vimos de sinalar 
senón que se foron adaptando 
ás circunstancias económicas 
que condicionaron dun xeito 
importante- a realización do pro
xecto. 

Canto ó idioma empregado 
como vehículo de ensino e a 
pesar que na Base 1!! dise que 
se empregará o castelán, pero 
segundo diversos testemuños 
entre os que destacamos o de 
Jenaro Mariñas del Valle, 
Manuel Casal e o exalumno da 
Escola F S. (3) as clases trans
currían única e exclusivamente 
en galego Na nosa opinión e, 
sen restarlle veracidade ós 
anteriores testemuños, tendo en 
conta o feito que a meirande 
parte do alumnado desta Escola 
ía ingresar posteriormente no 
Instituto ou na Escola de 
Comercio (ande non se permitia 
o ensino en galego) e que os 
libros de texto estaban escritos 
en castelan, resultaría suma
mente dificultoso un proceso de 
ensino-aprendizaxe empregan
do exclusivamente o galego 
como código de comunicación. 
Así, probablemente. se utilizase 
o galego e o castelán indistinta
mente dependendo dos contidos 
que se tl ab? llasen en cada 
momento (4). 

No referen ó apoio econó
mico indesp ble para a crea
ción da Ese Á.nxel Casal fai 
un chama'Jl desde as paxi
'las de A 1 rra odia 1 o' 

u SE ~ de 1923.: ti
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Tantas ilusións tiña posto Casal neste proxecto que ochegou a concibir como
 

a Grande Obra que axudaría á redención de Galicia negándose a pensar
 

que houbese algún galego ou galega que non quixese participar
 

na creación e sostemento desta Escola
 

nado a todos os galegos e gale
gas interesados en prestar o seu 
apoio económico ó proxecto, 
constituíndo a "Sociedade Pro
tectora das Escolas do Insiño 
Galego" cunha cuota mínima de 
dúas pesetas mensuais. En opi
nión de Casal esta Sociedade 
será: 

"o vértice onde converxan 
todol-os galegos que desexan 
sinceiramente o benestar da 
Patria. O mesmo os que loitan á 
peito descuberto nas difrentes 
instituciós que representan á 
nova Galicia; que aqueloutros 
que, a pesar de sentir o fogo 
sagrado do amor á Terra, inda 
veña actuando dentro dos anti
guos moldes atados á eles pol-a 
forza d'os intereses creados (5) e 
pol-a falla áe decisión" (6). 

Tantas ilusións tiña posto 
Casal neste proxecto que o che
gou a concebir como a Grande 
Obra que axudaría á redención 
de Galicia negándose a pensar 
que houbese algún galego ou 

galega que non quixese partici
par na creación e sostemento 
desta Escola (7).. 

O chamamento obtén os 
seus primeiros froitos coa apa
rición da primeira lista de 
"Socios Protectores" en A Nosa 
Terra o 12 de setembro de 1923 
entre os que destacan os 
seguintes: Federico Zamora, 
Manuel Roel, Manuel Lugris, 
Leandro Carré, Victor Casas, 
Xosé Valdomir, Francisco Abe
laira, ~oan López Vázquez, 
Antón Alvarez, Benito Ferreiro, 
~erardo Faraldo, e o propio 
Anxel Casal entre outros (8). 

Precisamente, un destes 
Socios Protectores, Federico 
Zamora foi un dos máis impor
tantes defensores da Escola 
como o demostran as súas pala
bras: "As Escolas do Insiño 
Galego, serán a pedra angular 
na que descansará no futuro o 
movimento galego, serán os 
cimentos do pleno rexurdimento 
d'aqueles valores que temos, e 
que fican descoñecidos para a 
nosa xente (...)" (9). 

Os pupitres, de dúas prazas ecun tinteiro no medio, foron feitos gratuitamente 

polas mans, ilusións eesperanzas dos carpinteiros Irmandiños agardando, 

quizais, que neles algún dos seus fillos lese un fermoso verso galego. 

[<'v 510J6ea. 11_1]'.1 I 

O local, situado ó principio 
na Praza de María Pita da 
Coruña no número 17 baixo, e 
máis tarde xa definitivamente 
na Rúa Real nº 36, 1º, cedéron
no gratuitamente as Irmandes 
e era compartido coa vivenda 
dos Casal, a editorial Lar, a 
sede da Irmandade e a adminis
tración de A Nosa Terra. 

Os pupitres, de dúas prazas 
e cun tinteiro no medio, foron 
feitos gratuitamente polas 
mans, ilusións e esperanzas dos 
carpinteiros Irmandiños agar
dando, quizais, que neles algún 
dos seus fillos lese un fermoso 
verso galego. 

Como mestres foron nomea
dos Ánxel Casal para a escola 
de nenos, e Elvira Bao para a 
escola de nenas. Este último 
centro non chegou nunca a fun
cionar debido, parece ser, á 
falla de alumnas. Feito que non 
deixa de chamar a nosa aten
ción, tendo en conta que nos 
anos vinte a porcentaxe de 
analfabetismo feminino en 
Galicia era altísimo; un 60,3% 
fronte a un 37,1% de analfabe
tismo masculino. A explicación 
a este feito viría dada polas dis
tintas consideracións culturais, 
sociais, relixiosas e económicas 
propias dunha sociedade se
xu~mente discriminatoria (10). 

Anxel Casal Gosende nace 
na Coruña, na praza da Fonte 
de San Andrés o 17 de decembro 
de 1895. No ano 1909 emigra a 
Bos Aires, onde botou dous anos 
traballando en diversos oficios. 
De volta á Coruña, consegue un 
emprego nas oficinas do 
Consulado de Francia e a partir 
des tes contactos emigra a 
Burdeos. Coa creación no ano 
1916 das Irmandades da Fala 
na Coruña ingresa nas súas 
filas chegando a ser un dos 
membros máis activos. Tamén 
no ano 1916 participa na crea
ción de A Nosa Terra. No ano 
1920 casa con María Mira
montes que o axudará sen des
canso en todas os seus labores 
empresariais e políticos. Despois 
de varios intentos de fundar 



unha editorial, crea na Coruña 
no ano 1924 con Leandro Carré 
Alvarellos a Editorial Lar na 
que se imprimirán a revista A 
Nosa Terra e Nós. Por diferen
cias entre os dous socios, no ano 
1927, Leandro Carré continua 
só coa Editorial Lar, mentres 
Casal funda a Editorial Nós. No 
ano 1931 trasládase a Santiago 
instalando a súa imprenta na 
casa prestada polo seu amigo 
Camilo Díaz Valiño. Ese mesmo 
ano participa na creación do 
"Partido Galeguista" ó que 
representará nas eleccións 
locais do ano 1936 saíndo elixido 
concelleiro e, posteriormente 
alcalde da cidade de Santiago. 
Tamén por votación foi elixido 
vicepresidente da Deputación 
da Coruña e membro do Comité 
Central da Autonomía. De volta 
de entregar en Madrid o 
Estatuto é obrigado a abandoar 
a presidencia municipal. O 4 de 
agosto de 1936 ingresa na cadea 
de Santiago onde coincide con 
Camilo Díaz Baliño. O 14 de 
agosto asasinan a Camilo Díaz e 
o 19 dese mesmo mes aparece o 
corpo de Ánxel Casal nunha 
cuneta de Cacheiras (11). 

Aínda que Casal non cursara 
ningún tipo de estudios relacio
nados co oficio de mestre as tes
temuñas coas que mantivemos 
conversas destacan o seu ben 
quefacer pedagóxico e o seu 
carácter comunicativo, compren
sivo e agarimoso co alumnado. 

En opinión de Jenaro 
Mariñas del Valle o interés de 
Casal polas cuestións pedagóxi
cas e, máis concretamente, por 
acadar para Galicia unha verda
deira Escola Galega é froito da 
súa relación con Xoan Vicente 
Viqueira que soubo despertar o 
interés de moitos galeguistas 
polas cuestións educativas. En 
palabras de Jenaro Mariñas: 

(fA semente deitada por 
Johan Vicente Viqueira no 
fecundo terreo irmandiño pren
deu com inusitado vizo e marca
damente nos mais jovems. Na 
mente de Angel Casal rebuliam 

sobranceiras as ideais do ilustre 
pensador referidas á Escola 
Galega, assim concebiu o audaz 
intento da cria<;om das Escolas 
do Ensino Galego que se foi 
secundando por todos os cama
radas com adeson calurosa. 
Nom ha dúvida algunha que 
dele partiu o impulso inicial e 
ele foi o principal promotor e 
organizador. Ja nom haverá 
mestres de galeguismo tan adi
cados como Ángel Casal; mas 
há por ventura discípulos" (12). 

Tampouco foi Ca al, como 
indica Antón Garazo, impermea
ble ós problemas da galeguiza
ción da Universidade xa que 
eran xoves universitarios, gale
guistas ou republicanos de 
esquerda os que compoñían o 

grupo máis firme da tertulia que 
se celebraba na súa imprenta na 
que se editaba a revista Univer
sitarios que actuaba como porta
voz da FUE (Federación Uni
versitaria Escolar) (13). 

Elvira Bao Maceiras, a 
muller elixida para rexentar a 
escola de nenas que, como xa 
indicamos, finalmente non se 
puido pór en funcionamento, 
exerceu como mestra nas 
Colonias Escolares de Oza ade
mais de participar activamente 
nas actividades culturais orga
nizadas pola Irmandade coru
ñesa. Carmen Blanco descríbea 
como unha muller activ'l, pro
gresista, galeguista, femimsta e 
libertaria (l.f). 
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xunto ca sen home que era pro 
fesor da Esco a de autlca da 
Coruña. Posterit)rmente, desti
tuída do seu pasto de trabaBa, 
a súa casa converteuse en lugar 
de le nións galeguistas duo 
rante a Guerra e a posguerra. 
Aqueles que a coneceron din 
dela: "Elvira era unha labarada 
sempre acesa de fe e esperanza 
no porvenlr, Juntu a ela nzn
guém podw sentir desanimo 
nen uencimento" (15) 

Canto ó alumnado podemos 
dicir que nos anos en que fun
cionou a Escala (1924-1930) 
pasaron por esta aproxunadf' 
mente uns cen alumnos, obsci
landa entre 15 e 20 pir ano. 
Aínda que nas "Bases das 
Escalas" indicábase que a pri
meira tería que ser de Párvulos 
(nenas entre 4 e 7 anos) en rea
lidade asistían nenas entre 
cinco e dez anos filIas, na súa 
méÍrande parte, de socios da 
Irmandade aínda que, debido ó 
seu carácter gratuito, tiñan 
acceso a ela nenas dun nivel 
económico baixo, como era o 
caso dos filIas dos empregados 

de comercio, que eran os máis 
.umerosos Entre eles estaban 

Fernando, Xaime e Pedro Galán 
a vete, os irmáns Codesal, 
ullo Pita e Fernándo Suárez. 

Pedro Galán Calvete sería 
posteriormente o Secretario 
político das "Mocedades Gale
guistas" da Coruña xunto con 
.Jenaro Mariñas del Valle e Tino 
Portela. Foi asasinadr Ó" 1Q 

anos po.()<; t;ubll V<.U 

1936. 
Na Escala a xor 

dividía",n en maü{ arde. 
E:otudiábat;e ArItmética, Orto
grafía, H1.:>tona de Galicia, Lite
ratura, cantábrlllse can<:Íóns 
populares galegas e tamen, en 
moitas ocasións, o himno gale
go. Non se rezaba nin estudiaba 
relixión, era unha escala lai a. 

Algunhas tardes visitaban a 
Escola recoñccidos galeguistas. 
Entre eles Antón Villar Ponte, 
Suárez Picallo e Lesta Meis. 
Precisamente, despois dunha 
destas visitas Otero Pedrayo 
escribiu: "Cando saían os nenas 
da Escala da Irmandade correu 
unha espranza pol-a Rúa Real 

I 

e os r;;enure·CI de arba e perola 
na cravata, hastra non figura
ban tan Leilas" (161. 

Pero non era só na aula ollde 
os rapaces aprendlan causas 
sobre GalicIa. As ver.es, a pesar 
do escaso diñ ira do qu se dis
poñía, facíanse excurSlÓns. 
Dnha delas foi ó múnte Breamo 

a ría de Pontedeume, outra a 
Oza Miño, Betanzos, e á Espe
\UCd. -estas excursións ían os 
leno. acompaií.ados pala fami
ha de Alfredo Somoza, a de 
Leiras Pulpeiro e de Zamora, 
todos eles pertencentes á aso
.iaciU>l coruñesa "Amantes del 
Campo". Asistían tamén á pro
cesión cívica que cada ano orga
nizaba o Círculo de Artesanos 
('oruñes desde a rúa de San 
Andrés ata o cimiterio para 
facel' unha homenaxe floral a 
Curros Enriquez (17). 

Senda vice-presidente da 
Deputación da Coruña no ano 
1936, Ánxel Casal segue de
mostrando a confianza nas "saí
das escolares" como recurso edu
cativo cando solicita na sesión do 

OFRENDA FLORAL DOS IRMANDIÑOS CORUÑENSES DIANTE DA TUMBA DO FILÓSOFO XOÁN VICENTE VIOUEIRA. FIGURAN víaOR CASAS, 
CARLOS MONASTERIO, BIEITO FEREIRO, LUGRís FREIRE, J. A VÁZOUEZ, LUís SOMOZA, SALVADOR MOSTEIf<O, FRANCISCO ABELAIRA, 
BERNARDINO VARELE ECASA.S. FOTO CEDIDA POR ELVIRA VARELA. 
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día 1 de abril axudas para sub
vencionar con 50 pesetas ó mes
tre do barrio de Os Castros na 
Coruña para que poida visitar ca 
seu alumnado a vila de Pon
teceso ande naceu e viviu o poeta 
Eduardo Pondal (18). 

No ano 1931, xa desapareci
da a Escala de A Coruña, faise 
un chamamento desde a rev.ista 
A Fouce apoiando a creación 
dunha "Sociedade Protectora da 
Escala Galega" encargada de 
sistematizar tódos os proxectos 
encamiñados á galeguización do 
ensino. Sen embargo, aínda que 
houbo no ano 1933 un intento 
de crear por parte da "Unión 
Provincial Orensana" unha 
escala en Ourense das carácte
rísticas da que funcionou na 
Coruña, non foi posible repetir 
a experiencia. 

Como conclusión, indicar 
que a Escala do Insiño Galego 
creada na Coruña en abril de 
1924 e que funcionou ata o ano 
1930 foi a única experiencia 
deste tipo da que ternos noticia 
que levou á práctica as arelas 
galeguistas canto á bús61ueda 
dun ensino galego e para Gali
cia. Este sano puidose facer rea
lidade gracias a Ánxel Casal, o 
mestre, moi querido polo alum
nado e tamén moi apreciado 
polos seus amigos, como o de
mostra a adicatoria que lle fai 
Camilo Díaz Baliño (máis tarde 
compañeiro de cárcere) cando 
He entrega para imprimir o seu 
"Conto de Guerra" no nadal de 
1927, adicado ós seus filIas e 
todos os nenas e nenas do mun
do: "Ás Escolas da Irmandade 
da Fala, novo lar onde arde o 
lume sagro da Raza. A Anxel 
Casal, meu irmán benquerido, 
loitador qu'alcende os corazóns 
dos rapaCiños das escolas 
irmandiñas" (19). 

Un destes corazóns, o de 
Pedro Galán Calvete, xunto ca 
do seu mestre Ánxel Casal e o 
do seu amigo Camilo Diaz foi 
apagado palas balas fascistas 
no verán de 1936 unha noite 
alumeada palas estrelas. 

Entón chegaron as sombras. 
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Algunhas tardes visitaban a Escala recoñecidos galeguistas.
 

Entre eles Antón Villar Ponte, Suarez Picallo e Lesta Meis.
 

Precisamente, despois dunha destas visitas Otero Pedrayo escribiu:
 

"Cando saían os nenos da Escala da Irmandade correu unha espranza
 

pol-a Rua Real eos señores de barba epérolo na cravata,
 

hastra non figuraban tan vellos"
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NOTAS	 (9) Vid. Federico Zamora. (1-11-1924). 
Conferencia do Conselleiro da 

(1) Vid. (15-VII-1923). Para os fillos Irmandade Federico Zamora. A 
de Gailcia. A Nosa Terra. . Nosa Terra. 

(2) Vid. (15-VIII-1923). Bases das (10) En opinión de Jenaro Mariñas, o 
Escolas do Insiño Galego anexas a feito de que non se contara CHrl 

número suficiente de alumnas era 'Irmandade da Fala' na Cruña. A 
debido a que os país e nals tiñan Nasa Terra. 
reparos en mandar ás nenas a unha (3) Por expreso desexo do entrevis escola onde se falase galego. tado preservamos o seu anoni
(11) Seguimos a cronoloxía realizamato. 
da por Xulio Cuba publicada en A(4) O 1 de febreiro de 1924 aparece Nosa Terra o 16 de novembro de un artigo en A Nosa Terra que a 1995 e en Ánxel Casal na memoria.pesar de non estar asinado pode Monte Alto, (nº1), 1996.

mos supoñer que é da autoría de 
(12) Vid. Jenaro Marinhas del Valle.Anxel Casal no que se sinala que: 
(16-XI-1995). Casal pedagogo. A"nas escolas faráse o insiño no idio
Nosa Terra.ma hespañol, pois entendemos que 

mellor é saber dous idiomas que un (13) Vid. Antón Garazo. (16-XI-1995).
 
só, e que pol-o de hoxe para o estu O esforzo de Casal por uns meios de
 
do é indispensabre facelo así, inda comunicación propios. A Nosa Terra.
 
que tamén por ser nec9Sario faranse (14) Vid. Blanco, C. (1995). Mulleres
 
algunhas espricaciós en galego para e Independencia. (pp.155-56). A
 
que os nenos poidan comprender Coruña: Do Castro.
 
mellor as cousas" ( Vid. (1-11-1924).
 (15) Ibidem. 
As escolas de Irmandade. A Nosa (16) Vid. Ramón Otero Pedrayo 
Terra. (1-1-1929). Esquemas e lembran
(5) Cursiva no orixinal. zas. A Nosa Terra. 
(6)Vid. Ánxel Casal. (1-IX-1923). (17) Vid. Sixirei, C. (1987)(p. 26 e 
Pol-o ben de Galicia. A Nosa Terra. apéndice gráfico). Alfredo Somoza. 
(7) Ibidem. Encadramento histórico dunha figura 

esquecida do galeguismo.(p. 26 e (8) Este listado completaráse con 
apéndice gráfico). A Coruña: Donovos nomes como o de Manuel 
Castro.Acea, Euxenio Estrada, Armindo 

Mariñas, Xosé Lamas, Portela (18) Vid. Dobarro Paz, X. Mª, 
Valladares, Alfredo Somoza e Vázquez Souza, E. (16-XI-1995). O 
Vicente Risco, que aparecen rese labor institucional dun alcalde e 
ñados en A Nosa Terra o 1 de febrei deputado republicano. A Nasa Terra. 
ro de 1924.Vid. Federico Zamora. (19)Vid. Durán, J. A. (1990). Camilo 
(1-11-1924). Conferencia do Con Díaz Baliño. Crónica de otro olvido 
selleiro da Irmandade Federico inexplicable. (p. 41) A Coruña: Do 
Zamora. A Nosa Terra.	 Castro. 



•• • 

Carta das illas 
Bailarinas 

Jacqu~ Prevert 

Título: Cartas das Illas 
Bailarinas 
Autor: JACQUES 
fRE\ERT 
llustracións: XAQUÍN 
MARÍN 
Traducción: HENRIQUE 
HARQUINDEY 
Editorial: Colección Merlm. 
Edicións Xerais, Vigo,1:996I 

L 

NEGROS EBRANCOS 

Hai veces en que a ver
sión dun libro nunha colec
ción cos cambios de maque
ta e dimensións que conleva 
failles perder parte das 
posibilidades ludicas e esté
ticas que o xogo entre o 
tema do libro e o deseño da 
portada poden gardar na 
edición orixinal. 

Ete libro durnlÍu me:es 
no CaIxón dunha editorial á 
espera dunha publicación 
que nunca chegou ata que 
Edicións Xerais recibiu esta 
traducción de Henrique 
Harguindeye decidiu publi
cala na colección Merlín. 

Persoalmente, sería máis 
partidario de conservar as 
ilustracións e a portada ori
xinais, que se a memoria 
non me falla, eran de Andre 
Francois, ilustrador que 
publicara un fermoso libro 
titulado Larmes de crocodile 
(Bágoas de crocodilo), que 

tivo en tempos unha edición 
en castelán (Lumen, 1961) 
hoxe imposible de atopar, e 
do que ilustradores actuais 
como David Mckee se sen
ten discípulos. Este formato 
orixinal tiña forma de sobre 
de avión cos seus selos e 
cuños. Non é que a conser
vación sexa un valor para 
mantel' a unidade da obra 
estética, que pode selo. 
Entendo e xustifico os cam
bios cando estes cambios 
enriquecen a obra e a mella
ran, pero de non ser a í, 
paréceme totalmente inútil. 
O gran defecto que eu atopo 
no>' Ilustradores glllegos, na 
meirande parte, é unha cer
ta incapacidade para facer 
I ,,,tUlc.. ,1,)" lue!,o" que H~\;l
bell, tjl1lZalS ou ra~ vece' 08 

Lexto sexan tan malos que 
non os motlven para facer 
traballos bnllantes. Un 
ilustrador non é un pintor, é 
ante todo un lector, un bo 
lector; e a ilustración debe 
ampliar as significacións do 
texto e non ser unha mera 
instantánea do que se 
canta. E aquí é ande me 
parece que está a pobreza 
destas ilustracións. Xaquín 
Marín non chega a esa iro
nía que ten o texto de 
Prevert, cando supoño que 
se a editorial pensou en el 
foi porque é unha persoa 
que procede do mundo do 
humorismo. 

Jacques Prévert foi un 
escritor no que un sempre 
vai atopar unha alIada inxe
nua sobre o mundo, unha 
inxenuidade aparente, sobre 
a que se eleva unha postura 
de solidariedade e crítica 
ante a explotación e con
quista das potencias econó
micas occidentais. É un 
retrato humorístico, fina
mente humorístico e pode 
que ás veces se escape, dos 
procesos colonizadoros E' 

descoloo.z8.do"e>:. 

Os personaxes son unha 
galería das actitudes e 
papeis que se poden adop
tar fronte ós procesos de 
colonización e explotación 
dos seres humanos; desde o 
colaboracionista inxenuo 
ata o hábil colonizador que 
disfraza os seus auténticos 
intereses; as estratexias de 
atracción e de provocación 
de sentimentos de inferiori
dade. 

o pais de Max 
e Lilí di- cuten 

Título: Os pais de Max e 
Lilí discuten 
Autor: DOMINIQUE DE 
SAINTMARS 
Ilustrador: SERGE 
BLOCH 
Editorial: Colección 
Así é a Vida 
Galaxia, Vigo, 1997 . 

OARADO DIANTE DOS BOIS 

A literatura serve funda
mentalmente para dúas 
cousas: socializar ÓS recén 
chegados e, como conse
cuencia do primeiro, pre
sentar as situacións da vida 
para esconxuralas. Non é 
nada máis que isto o que 
transmite o noso conto do 
galo e o raposo. Por moi 
forte e poderoso que sexa o 
teu inimigo, sempre terás 
unha maneira de derrotalo; 
calquera que sexa o perigo, 
sempre hai un camiño para 
te librar del 

Estes libros preséntan
me dúas dúbidas que penso 
que serán comúns a calque
ra que os lea. ¿Todas estas 
situacións que se presentan 
son vividas polos nenos e 
nenas como problemas? -se 
vos decatades aínda non 
empezamos a falar de lite
ratura-. ¿Que necesidade 
ternos de poñelos en contac
to con situacións conflicti
vas que o poñan á defensiva 
fronte a determinadas con
ductas antes do necesario? 

Non sei se o feito de que 
un neno ou nena non lle 
guste ler pode ser VIvido por 
1ou lea como un problema, 

quizai algún día o poidan 
ser os abusos sexuai¡;; como 
xa o é esa onda de puritanis
mo que anega ultimamente 
a sociedade occidl"ntal e que 
está educando con valores 
profundamente intolerantes 
a unha xeración de xoves 
europeos, dos norteamerica
nos xa non falamos. 

Estas reflexións collidas 
así en poucas liñas lévanme 
a considerar que desde o 
punto de vista educativo, 
pode favorecer usos malévo
los se non se consideran 
como libros de traballo 
polos educadores. ¿Que lec
tura poderán facer deses 
libros as familias sen infor
mación, criterio e claridade 
de ideas dos valores educa
tivos que deben conformar a 
base de toda personalidade? 

Por tanto, a partir de 
aquí, o seu interese pura
mente literario é escaso 
máis alá de que sexa unha 
das escasas aproximacións 
ÓS lectores e lectoras desde 
o código do cómic. Creo que 
estes libros hai que valora
los desde o punto de vista 
dos libros didácticos con 
uso nas aulas para o traba
110 de áreas concretas como 
coñecemento do medio ou 
ética. 



Iiterotü ro infantil
 

Título: A pirata Penamoura 
Autor: J. DANIEL BUJÁN 
NúÑEZ 
Editorial: Premio O Barco 
de Vapor 1996, Colección O 
Barco de Vapor nQ 29, 
Editorial S. M., Vigo 1997 

oMEU REINO POR 
UNHA CUNCA DE CALDO 

A ledicia que provocou a 
concesión do premio a este 
autor, que para min era des
coñecido, foi a de incremen
tar a lista de escritores que 
se adican a escribir para 
xoves lectores, función que 
eu entendo de primeira arde 
na concesión de premios 
literarios. Non se pode ob
viar que as editoriais 
seguen unha liña ideolóxica 
que tratan de reflectir nos 
seus títulos. 

Parece un libro militante 
de certos tópicos falsamente 
rotos coa elección dun perso
naxe feminino. Unha visión 
tópica do mundo dos piratas 
coa súa crueldade, branda 
porque sempre deixa unha 
marxe para que dentro desa 
crueldade non haxa unhas 
consecuencias fatais, cando 
lanza pala borda a un coci
ñeiro francés que ousa discu
tir a galeguidade das crepes. 

Un libro cheo de simbo
lismos, no que o principal 
deles é a viaxe que a prota
gonista realiza desde os 
mares do Caribe para recu
perar os sabores familiares, 
o sabor do caldo da nai, 
retorno ás orixes e ó mater
nal. Como contrapunto a 
este sentimento nobre da 
protagonista aparece o do 
seu oponente, que crendo 
que a Penamoura volve 
para facerse cargo dun 
tesauro oculto trata de 
impedilo, que está represen
tado por un galego que-.fa.la 
con acento francés, auténti
co representante do desertor 
do arado. Aparecen outros 
personaxes típicos do país, 
desde o pillo pobre ata os 
ricos aproveitados. 

O autor é categórico na 
transmisión de certos valo
res socio-relixiosos e noutras 
ocasións non é capaz de dar 
coherencia a certos persona
xes, penso no caso de Man
teigas, un dos encargados de 
evitar que Penamoura atope 
antes ca eles ese suposto 
tesauro. O autor adica me
dia páxina a escribir califi
cativos negativos sobre este 
personaxe tratando de crear 
unha actitude de desprezo 
para un personaxe que ó 
final se é algo é un perfecto 
incapaz que o único que nos 
produce é lástima. 

Se facemos unha compa
ración entre os dous últimos 
libros que desde Galicia se 
publicaron tendo o mundo 
dos piratas como universo, e 
tendo en canta unicamente 
o ambiente que se crea e a 
escritura, eu diría que este 
é un libro máis inconsisten
te e tópico, mentres que o 
outro -falamos de Bala Per
dida de Manolo Rivas- sen 
ser un gran libro é máis 
coherente coas pretensións 
que podemos adiviñar na 
escritura de crear un mun
do de aventura. 

XoséManuel 
González Barreiro 

odado entre os dedos
 
Retazos e casos de arra

las, rondas e cantos. Entre as 
entranas faixe unha canción 

Gabriela Mistral 

Arralas:
 
Contei unha vez en Lima
 

o sentido que había ter a 
cantiga de berce en como 
causa que unha nai se regala 
a si mesma e non ó nena que 
non entende nada, non senda 
de "güagüetear" a manga
llóns de 3 anos... 

A muller é que n máis 
canta neste mundo, pero 
aparece tan pouco na histo
ria da música que case a 
percorre cos eizos lacrados. 

Pescudadndo nesta ari
dez para a creación musical, 
fun caer sobre a illa das Can
tigas de Berce. Seguramente, 
os arralas primarios, os fol
clóricos, que son os únicos 
óptimos saíron de pobres 
mulleres en xexún de calque
ra arte e ciencia melódicos. 
As primeiras Evas comeza
ron simplemente por abanar 
cos xeonllos ou ca berce; des
pois decatáronse de que o 
vaivén adormece máis subli
ñado polo rumor, este rumor 
non irá máis alá do run run 
cos labios cerrados. 

A Cantiga de Berce sería 
un coloquio diurno e noctur
no da nai coa súa alma, ca 
seu fillo e coa Xea visible 
polo día e audible pala noite. 

Esta nai, coa súa boca 
múltiple de deusa hindú, 
reconta na canción os afáns 
do día, tece e destece sañas 
para cando o si-é non-é vaia 
medrando; ela di bromas e 
encárgallo no serio a Deus e 
nas bromas ós trasnos; ela 
asústao con ameazas frau
dulentas e soségao antes de 
que as crea. A letra da can
ción vai desde a zumbonería 
ata o patético, fai un zigue 
zague de enredo e de angu
ria, de bromas e ansiedades. 
(Confeso que os arralas que 
máis me gustan son os dis-

Federico Martín Nebras 

paratados, porque aquí, 
mellar que en ningún sitio a 
lóxica ha de aventarse con 
caixas destempladas). 

A cantadora mellar será 
naifonte, a muller que se 
deixa bebe durante case 
dous anos, tempo bastante 
para que un acto se dore de 
hábito, se funda e desprenda 
zumes de poesía. 

Eles están seguros coma 
min de que o folclore é, por 
excelencia, a literatura dos 
nenas, e os pobos carentes 
del conquistarán o mundo 
moi tarde. 

Nos arralas, en tonadas, 
en vidalitas, a música é carpo 
glorioso e carne non lle enga
de nada; elas non viven da 
letra, o seu sangue como o 
seu alimento non arranca 
desta. Ten un margado tal a 
música sobre a literatura que 
ben podería tratala "ca pé". 
(Quizais sexa por non ter 
sido despreciados os textos 
polo que a música crioula 
corre cablgando sobre unhas 
letras tan bobas ou cursis.) 

Sigo a escribir arralas 
con langas pausas; quizais 
chegue a morrer facéndome 
durmir, volta nai de min 
mesma, como as vellas que 
desvarían cos ollas fixos nos 
seus xeonllos vans, ou como 
o nenas do poeta xaponés, 
que quería facer durmir a 
súa propia canción antes de 
durmir el mesmo. 

Algúns treitos destas 
cancións, ás veces un ou 
dous versos logrados danme 
saída cara ó meu país furti
vo, ábrenme a fenda pala 
que botarme a correr. O 
punto da música polo que o 
nena fai unha gatada e deixa 
á nai burlada, cantando inu
tilmente, este último paso 
coñézoo de sobras; en tal ou 
cal palabra, o nena e eu 
damos as costas e fuximos 
dei:l:(ando. caer o mundo, 
como a capa que non nos 
deixa correr. 
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Onda curta
 
Graciano Pombal 

DE AUTORES EEDITORES 

Un dos moitos amigos 
que se adican a isto de 
escribir para nenas vén de 
pasarme un sobre coas últi
mas novas de Gálix, que 
como xa sabedes é a Aso
ciación Galega de Amigos 
do Libro Infantil e Xuvenil. 
Moitas convocatorias de 
premios e unha extensa 
carta de damnificados pala 
actuación irregular, non 
irnos usar adxectivos máis 
fortes aínda que se merece
rían, dalgunhas editoriais e 
cita en concreto a Ir Indo e 
Vía Láctea. Parece ser que 
se ocultan reediéions e 
mesmo se publican libros 
sen os debido contratos. 
Coñezo algúns casos de 
afectados, pero bueno bas
tante teñen algúns autores 
e autoras con que haxa 
benefactores que lles publi
quen os seus libros sen que 
teñan que pagar nada pala 
edición, ¿ou é que se cren 
que as editoriais están no 
mercado para perder diñei
ro? ¡Madia leva! que ben 
está que haxa persoas que 
arrisquen os seus diñeiros 
para elevar o nivel cultural 
do país que está moi baixo, 
vaia si non. E se non devol
ven os orixinais que non 
interesan é porque a situa
ción non está para que se 
gasten cartas en selos para 
devolver catro follas de 
papel mal escritas. 

Que somos tontos, que a 
nasa industria cultural 
exporte deseñas de colección 
sen sacarlles froito non é 
unha boa política, mellar é 
que haxa editores que se 
arrimen ó carro do poder 
para sacar algunha tallada. 

E no medio destas é nor
mal que a alguén se lle 
escape algunha ameaza sen 
importancia. A verdade é 

que se as ameazas se cum
prise e nos visemos ceibes 
dalgún mal aprendiz de 
escritor mellar nos iría. 

DA ASOCIACiÓN DE EDITORES 

A Asociación de Editores 
fai unha nota de compromi
so presionada por algún 
membro da asociación que 
estaría entre os citados na 
nota de Galix e pode que 
antes de que se arme empe
cen a resolver o problema 
dos dereitos, cando o real
mente lamentable é que 
haxa editores, algúns non 
se citan, que realizan reedi
cións sen comunicarllo 
sequera ós autores. Sabe
mos que desde Galix se 
están a facer chamadas 
para solicitar autorización 
dos afectados para que os 
seus nomes se poñan sobre 
a mesa. Isto é para que a un 
lle veñan as cores á cara. 

PREMIO MERLíN 

Vamos a causas máis 
agradables porque se canta 
en fontes de edicións Xerais 
de que foron trinta e cinco 
os orixinais presentados 
para a presente edición 
deste premio, o máis impor
tante da nasa literatura 
infantil, tanto pala dotación 
como pala difusión comer
cial do libro. Porque algúns 
teñen que enteirarse de que 
os autores se presentan ós 
premios para sacar unha 
boa tallada de pesetas pero 
tamén para que a súa obra 
se vexa nos trinques das 
librerías. 

E falando de difusión, 
¿vistes o seguimento que 
algunhas emisoras de radio 
fixeron da traducción ó cas
telán de O violín de Aus
witz. E nós que hai tanto 
tempo que o ternos traduci

do á nasa lingua sen que a 
prensa galega se chegase a 
enteirar. Xa se sabe que hai 
que triunfar en Madrid para 
que os xornais galegos se 
enteiren, aínda que eu xa 
levo tempo preguntándome 
se neste país ternos prensa 
propia ou está para cumprir 
outras funcións. 

ALBUMS ILUSTRADOS
 
PROXIMAMENTE
 

Sópranme que está a 
punto de chegar de Italia a 
edición galega de Elmer. Un 
xa non se lembra cando foi 
aquela edición que Aliorna 
fixera de Este é meu pai de 
Ralph Steadman, se a 
memoria non me engana, 
pero desde aquilo nunca se 
chegara a facer un album 
de auténtica categoría mun
dial na nasa lingua. Tamén 
se comenta dalgúns proxec
tos que Galaxia garda na 
recámara quizais agardan
do a quedarse como a pri
meira editorial galega. 
Contar no catálogo cun libro 
da categoría deste Elmer dá 
prestixio a calquera edito
rial e debería ser unha liña 
a seguir e non un acontece
mento excepcional. Tamén 
se fala doutros títulos que 
van relanzar a colección 
Pequeno Merlín que vai, 
sen un proxecto claro, 
dando brincos. 

AUTORES APORTUGAL 

Tamén me contaron que 
anda Miguel Vázquez por aí 
levando ó máis florido dos 
autores galegos de literatu
ra infantil a uns encontros 
que se van celebrar en 
Portugal e que xa andan 
metidos no programa Fina 
Casalderrey, Xabier P. 
Docampo e Agustín Fernán
dez Paz. Porque parece ser 
que ultimamente isto dos 
libros para nenas está de 
moda en Portugal e andan 
os profesores, seguro que 
son máis as profesoras, 
meténdose a fondo neste 

mundo. ¿Sabería alguén 
dicirnos cantos millóns 
move a literatura infantil 
en Galicia ou en España? 

Tamouco estaría de máis 
que se fixese unha promo
ción real dos nasos autores 
e dos nasos libros no estran
xeiro. Hai que ir conquis
tando mercados e amplian
do o horizonte do naso coñe
cemento no mundo. Tamén 
é certo que habería que pre
guntarse cantos libros dos 
que se publican e incluso 
dos que se venden serían 
realmente exportables. 

UBROS DO ORI~NTE EDO 
MEDITERRANEO 

Cóntame unha pombiña 
mensaxeira con enlaces 
madrileños que unha pe
quena editorial chamada 
Ediciones del Oriente y el 
Mediterráneo anda a prepa
rar en galego a edición 
dunha serie de cantos de 
escritores árabes. Esta edi
torial ten un certo prestixio 
entre os interesados pala 
literatura dos países de cul
tura musulmana pala coida
dada edición e traducción 
de importantes autores 
desas culturas, e non dubi
damos de que ese coidado 
será posta na edición gale
ga, aínda que xa sabemos 
que o formato vai ser máis 
reducido có da edición en 
castelán. 

CATÁLOGO DA,COLECCiÓN 
MERUN 

Edicións Xerais acaba de 
presentar o catálogo da 
colección Merlín, ande se 
recollen tódolos ilustradores 
e escritores que realizaron 
os seus traballos para esta 
colección que penso que se 
pode considerar como a 
máis importante de Galicia, 
polo menos por agora, por 
número de obras, anos de 
vida, importancia dos auto
res e autoras e pala inciden
cia social e educativa que 
tivo e segue a ter. 
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Asituación en Galicia 

Alfabetización ehabilidades básicas
 
cotiá, que esixen unha utili
zación elemental do escrito, 
pero tamén unha certa fami
liaridade co contexto cultu
ral, e coa capacidade de 
resolver determinados pro
blemas que nos presenta a 
vida diaria. 

Desde tal preocupación 
e no contexto dunha ampla 
investigación sobre a alfa
betización funcional en Es
paña, realizouse en Galicia 
nos primeiros anos noventa 
un estudio específico que é 
o que agora se presenta edi
tado. 

A obra, de amplo forma
to e case 400 pp. presenta 
nos seus primeiros capítulos 
unha densa fundamenta
ción conceptual e teórica, 
dando conta ademais das 
liñas de investigación segui
das a escala internacional. 

Mediante procedementos 
de enquisa, acompañada de 
grupos de discusión, de rela
tos de vida, de entrevistas 
en profundidade e de obser
vacións de situacións cotiás, 
efectúase a investigación 

1970-Título: Alfabetización funcional en Galicia. Habilidades básicas laCar ña 75092 8,71" 

da poboación. 
Autor: FLECHA, R., REQUEJO, A, MEIRA, P. e outros. Luso 

42.019 11M" 

Editorial: Consellería de Educación, Xunta de Galicia, 
Santiago, 1997 Ourense 

38.619 10,13% 

Pontevedra 
56.722 8,90% 

A
S HABILIDADES 
básicas da poboa
ción adulta, en 
relación á alfabe
tización funcional, 
convertéronse nos 

últimos anos nun tema clave 
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212.452 9,79%
GaIclade estudio a escala interna

cional. Ao respecto, entén ~&pifl'''''~:~~2,414.ai1 '''mr 
"'- -~~ .dense as habilidades básicas 

como aquel conxunto de ecompetencias pragmáticas 
para a resolución de proble
mas ordinarios da vida o 

sobre as habilidades básicas 
da poboación adulta de Ga
licia, para o posterior esta
blecemento de conclusións. 
Unhas conclusións que cons
tatan rasgos xeralmente 
positivos en canto á alfabeti
zación funcional en Galicia, 
perfectamente comparables, 
cando non superiores, cos 
rasgos característicos da 
poboación adulta no conxun
to español a este respecto. 

A obra presenta tamén 
un informe sintético relati
vos aos niveis de estudio da 
poboación galega, segundo 
os datos censuais de 1991. 
O tratamento dos dados 
aparece para o conxunto de 
Galicia, pero tamén se ofre
cen datos desagregados a 
escala provincial e local, 
rendendo así unha útil 
información. 

Unha cumprida biblio
grafía e diversos anexos 
cerran un oportuno e valio
so estudio, elaborado para 
un campo ata o presente 
orfo de precisión valorativa. 

AC.R. 

1981 
1991 

6,61'l1o 
3,04 

7,3 

7,oní 

\l 

3,95" 

5,78'ló 
2,50% 
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Título: Técnicas Freinet da 
escala moderna 
Autor: CÉLE8TIN
 
FREINET
 
Editorial: Facer escala,
 
Biblioteca didáctica,
 
Edicións Xerais,
 
Vigo, 1997
 

S
EMPRE defendín a 
necesidade de que 
todas as persoas 
que nos dedicamos 
ó ensino tivesemos 
a man, na nosa me

sa de noite ou na nosa mesa 
de traballo, algúns libros 
imprescindibles, algúns de
ses títulos luminosos que, 
entre tanta faramalla como 
se publica, nos lembren cál é 
o camiño polo que debe dis
correr o noso labor. Supoño 
que o listado deses libros 
non será o mesmo para 
todas as persoas, pero, na 
miña opinión, hai algúns 
que ningún ensinante debe
ra deixar de ler e de reler. 
Refírome a títulos como 
Carta a una maestra, Gra
mática da fantasía, Sempre 
en Galiza ou Autoritarismo y 
libertad en la enseñanza, por 
citar algúns dos que máis 
fondamente influíron na 
miña práctica profesional. 

Vén de aparecer agora 
en galego un deses libros 
que eu calificaría como 
imprescindibles: Técnicas 

Un clásico na nosa lingua
 
Freinet da Escola Moderna 
(Xerais, 1997), nunha edi
ción magnífica que inclúe 
unha apaixonada introduc
ción de Antón Costa. Que 
poidamos ler (ou reler) un 
libro coma este na nosa lin
gua (sobre todo as persoas 
máis novas, para as que 
quizais Freinet non é máis 
que un nome que teñen 
visto nos libros de pedago
xía) é todo un acontecemen
to que cómpre salientar 
como merece. 

E cómpre salientalo 
aínda que estes últimos 
anos do século non parezan 
o mellor momento para 
unha reflexión sobre a fun
ción social da educación e 
sobre o sentido do traballo 
nas aulas. Estamos nuns 
anos en que, aínda que 
revestidas cun verniz de 
modernidade, un percibe 
que algunhas das concep
cións máis tradicionais do 
ensino permanecen vivas e 
operantes -non na teoría, 
pero si na práctica-, coma 
se fosen dogmas eternos e 
inmutables. Coma se fosen 
o natural, o que se fixo, e 
fará, ata a fin dos séculos. 
Dnha escola inxusta e afas
tada da vida, como denun
ciaban hai 30 anos os alum
nos de Barbiana na súa 
Carta a una maestra. 

Pois ben, as ideas e as 
prácticas de Célestin Frei
net representan todo o con
trario, son unha proposta 
lúcida e coherente para 
facer unha escola distinta. 
Non é estraño que moitos 
mestres e mestras que ini
ciamos o noso traballo pro
fesional nos anos setenta lle 
debamos tanto ás propostas 
anovadoras de Célestin 
Freinet. Non é estraño que 
a súa mensaxe callara tan 

ben entre nós, dando lugar 
a aquel activo Movemento 
Cooperativo da Escola 
Popular Galega, xermolo de 
tantas cousas. Foron aque
les uns anos cheos de ilu
sión, nos que parecía posi
ble poder cambiar o mundo. 
Democracia, liberdade, coo
peración, solidariedade non 
eran grandes palabras, eran 
os elementos que alentaban 
o traballo diario nas nosas 
clases. Algo queda de todo 
aquelo, pero moito menos 
do que soñabamos. 

E velaquí outra vez, nes
tes tempos, as propostas de 
Freinet, coma un facho que 
alumea agora con máis 
forza. Leo na miña lingua 
as páxinas que, en castelán, 
tantas veces relín naqueles 
anos. E axiña desaparece o 
temor de que o tempo pasa
se por riba delas, avellen
tándoas. Ó revés, atópoas 
agora máis actuais que 
nunca, coma se fosen escri
tas para esta escola da 
Galicia de final de século. 
Para esta escola que segue 
en grande medida, malia 
excepcións, de costas a 
Galicia e á súa historia, co
ma se o país non tivese un 
pasado detrás que é im
prescindible coñecer. 

O libro escribiuno Frei
net en 1964, dous anos 
antes de morrer. Nel tentou 
facer un resumo que recolle
se todos os aspectos, teóri
cos e prácticos, das súas 
propostas pedagóxicas. Nes
te sentido, ten un aquel de 
testamento, de vontade de 
quedar co esencial. Es
cribiuno en 1964, pero pare
ce escrito agora mesmo; 
abres o libro por calquera 
páxina e atopas ideas que 
teñen unha actualidade 
absoluta, que serven para 

iluminar os conflictos e os 
atrancos que hoxe ten o 
ensino, nomeadamente o 
ensino público.

É certo que algunhas das 
súas propostas, como ocorre 
tamén coas de Gianni Roda
ri e outra xente do Move
mento Cooperativo italiano, 
xa están presentes en todas 
as aulas, aplicadas mesmo 
por xente que nin tan seque
ra sabe que son del: o perió
dico escolar, a corresponden
cia, o texto libre ... Pero é 
certo tamén que moitas 
veces estas técnicas se apli
can descontextualizadas, 
desprovistas da forza inter
na que lles dá sentido, coma 
se fosen ovos baleiros, nos 
que está a casca pero falta 
todo o miolo. 

Freinet, militante de 
esquerdas, defensor apaixo
nado dun ensino progresis
ta, laico, cooperativo, solida
rio, ó servicio das clases 
populares (Por unha escola 
do pobo, chámase outro dos 
seus libros), merece seguir 
presente en todos e todas 
nós. Este libro que agora 
podemos ler en galego (e 
reler, porque é imposible 
non volver a el unha e outra 
vez), merece chegar ás 
mans de todas as persoas 
preocupadas polo ensino e 
que teñen ilusión polo seu 
traballo. Non para que 
copiemos mimeticamente as 
súas técnicas, que son froito 
do seu tempo (hoxe, entre 
outras cousas, Freinet utili
zaría o correo electrónico e 
tería unha páxina web), 
senón para que recupere
mos as súas ideas e propos
tas, tan vivas, actuais e 
revolucionarias coma o día 
en que as escribiu. 

Agustín Fernández Paz 
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ECOMPROMISO 

ImulO' Quessada 1962· 
1967. Arte e Compromiso. 
Unha guía didáctica sobre a 
pintura política de Quessada 
Autor: GRUPOS XEITOS 
DE VER 
Editorial: Tórculo Art~s 

Gráficas, Santiago, SO-pp. 

As autoras Isolina L. 
Torres, Mª Xesús Ramos 
Estrada, Maíta Rodríguez 
Conde e máis Carlos Gon
zález López, todos da na
ción ourensá do gran pintor 
Xaime Quessada compuxe
ron unha intelixente, ben 
feita e ilustrativa Guía 
Didáctica. Aí se aborda por 
esta orde: un limiar, obxec
tivos e suxestións didác
ticas (páxinas 7-10: cons
truídas con moita aten
ción), os significados da 
arte e compromiso político 
(funcións e emancipación 
da arte contemporánea, a 
arte e a orde establecida, a 
imaxe como denuncia polí
tica, a figura artística de 
Xaime Quessada, a súa 
producción), materiais para 
a análise de 13 pinturas e 
carteis do autor e finalmen
te uns apéndices cronóloxi
cos e bibliográficos. 
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Título: AÍNDA 
Boletín Informativo de 
COGAMI (Confederación 
Galega de Minusválidos) 

Neste primeiro Boletín 
realízase a presentación da 
Confederación creada no 
1990 e actualmente presidi
da por Domingo Dosil 
Cubelo, e infórmase tamén 
dos cursos de formación e 
dos diversos proxectos 
emprendidos no campo da 
formación ocupacional, a 
intermediación laboral, mi
ciativas empresariais, acti
vidades de ocio e tempo 
libre, participación en expo
sicións, entre outros. 

Complementariamente, 
a COGAMI edita un Boletín 
Informativo do seu Servicio 
de Integración Laboral. 

Para máis información: 
COGAMI, R. Modesto Bro
cos, 7 - 39 , bq.baixo - 15704 
Santiago. Tel.: (981) 574698. 

Título: O Campe 2 
Museo do Pobo Galego 
Editorial: Caixavigo 

Cun fermoso deseño, o 
Museo do Pobo Galego, en 
colaboración con Caixavigo 
está a editar un conxunto 
de unidades didácticas 
relacionadas co noso mun
do tradicional e coa nosa 
etnografía. Na presente 
ocasión O Campo, 2 pre
senta unha información 
moi coidada sobre produc
cións, cultivos e outras rea
lidades campesiñas: desde 
o modo de plantación da 
semente da pataca e a súa 
col1eita, pasando polo 
millo, o centeo, os cultivos 
de horta, as utilidades do 
monte, das árbores, do 
gando, a mata do porco, ou 
a ecoloxía do agro. 

A cuidada selección dos 
textos, os debuxos, a indi
cación do vacabulario acaí
do, ou a adecuada tipogra
fía, fan que estas unidades 
teñan notable interés. 

Título: As viñas no Ribeiro. 
Unidades didácticas 
Autor: PABLO 
RODRÍGUEZ (Oitabén) 
Promove: IGSP (Instituto 
Galego de Socio-Pedagoxía) 
Ourense, 1995,S4pp. 

Fermosa unidade didác
tica, coidadosamente edita
da a toda COl', sobre as viñas 
da comarca ourensá do 
Ribeiro. Iníciase cunha 
breve contextualización his
tórica da cultura da viña no 
Ribeiro, con indicacións pre
cisas sobre a situación xeo
gráfica da comarca (relevo, 
solos, c1imatoloxía e poboa
ción), para seguir cunha 
completa guía das uvas cul
tivadas no Ribeiro, presen
tadas por medio de fotogra
fías e debuxos das súas 
follas (Treixadura, Xerez, 
Torrontés, Godello, Náparo, 
Alsaciana, Mencía, Ali
cante, Ferrol, Gran negro, 
Tintilla, Tempranillo, Caíño 
longo e Brancellau). 

O miolo da unidade 
didáctica está constituído 
polo estudio dos diferentes 
traballos das viñas: desfon
da, plantación, enxerta, 
replanteo, esterca, a rodri
ga, a poda, unha guía de 
atadal1os, cava, enrama, 
vendima... A unidade rema
ta cun cómic sobre os con
flictos do viño do Ribeiro. 
Trabal10 orixinal e moi 
valioso que amosa as posibi
lidades de utilización didác
tica da banda deseñada. 
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Título: ¡sto é Preescolar na 
Casa. 
Autor: PREESCOLAR NA 
CASA. 
Editorial: Preescolar na 
Casa, Lugo, 197, 16 pp. 

Coincidindo co Congreso 
de Educación Familiar, que 
organizou o colectivo Prees
colar na Casa o pasado mes 
de setembro, presentouse 
un interesante folleto divul
gativo sobre a historia, 
obxectivos e actividades do 
veterano colectivo galego de 
educación familiar. 

O folleto, -editado a toda 
cor, con numerosas fotogra
fías e vistosas ilustracións 
de Francisco Bueno Ca
peáns- iníciase coa presen
tación do colectivo, subli
ñando o seu carácter de 
movemento educativo inno
vador que considera funda
mental o papel educativo 
dos pais e da familia dende 
os primeiros anos da vida. 
Continúa cunha breve his
toria dos seus vinte anos de 
vida, proporcionando datos 
estatísticos do funciona
mento do programa durante 
o último curso. A exposición 
dos presupostos educativos 
do programa, das súas reu
nións, dos medios (progra
mas radiofónicos, televisión, 
teletexto na TVG, publica
cións e servicios) e dos pro
xectos de futuro completan 

unha monografía de indubi
dable interese, tanto para 
os participantes no progra
ma como para todos aqueles 
que queiran mellor coñecer 
unhas das experiencias de 
innovación educativa e 
renovación pedagóxica máis 
maduras e comprometidas 
dos vinte últimos anos. A 
nosa en hora boa ós promo
tores de Preescolar na Casa, 
un xeito de vivir a carón da 
esperanza. 

de distintas información e 
un andel de novidades 
bibliográficas. Saudiña a 
SAUDIÑA e que sigan 
saíndo números. 

didáctico, proponse ensinar 
ó espectador unha maneira 
práctica de proceder, a do 
home que quere transfor
mar o mundo galego, para 
iso debe comezar por deter
minar nel unha actitude 
fundamentalmente diferen
te daquela a que está habi
tuado. En definitiva, quere 
crear un teatro nacional 
galego". Un material moi 
recomendable para ser utili
zado nas aulas. 

BARRIGA VERDE 

'''''ll: 'I-\UI\ 

Título: SAUDIÑA 
Periódico dos temas trans
versais do currículo 

Volven saír unha publi
cación interesante e de coi
dada presentación editada 
conxuntamente polas Con
sellerías de Sanidade e de 
Educación: Saudiña. Na 
presente ocasión hai arti
gos sobre a avaliación do 
programa escolar sobre 
VIH / SIDA 1995/96, pre
vención de accidentes 
infantís, estudio descripti
vo relacionado coa educa
ción para a saúde no me
dio rural galego, a reduc
ción das desigualdades na 
atención sanitaria, que 
facer co lixo, talleres de 
reciclaxe aproveitamente 
integral do monte, e a edu
cacion para a paz, ademais 

Título: Barriga verde 
Autor: MANUEL MARÍA 
Editorial: Galiza editora. 
Promove:IGSP (Instituto 
Galego de Socio-Pedagoxía), 
Ourense, 1996, 102 pp. 

Grande acerto tivo 
Santiago Esteban Radio, o 
responsable do Instituto 
Galego de Socio-Pedagoxía, 
por realizar a edición e 
Introducción da reedición 
de Barriga Verde, a farsa de 
Manuel María, editada por 
vez primeira en 1968, na 
colección "O Moucho" de 
Ediciós Castrelos que diri
xía o inesquecible Xosé 
María Alvarez Blázquez. 

A nova edición de 
Barriga verde, de marcado 
carácter didáctico, está pre
cedida dunha estensa intro
ducción sobre o teatro de 
Manuel María, na que des
taca unha documentada 
biografía e bibliografía com
pleta sobre o escritor de 
Outeiro de Rei. Sinala 
Santiago Esteban Radío 
que "a dramaturxia de 
Manuel María ten un fin 

Título: ¡Canta connosco! 
Autor: MIGALLAS 
Editorial: Edicións 
Discográficas Chorima, 
Vigo, 1996. CD-Audio. 

Produce verdadeira emo
ción escoitar este disco de 
Migallas, o dúo formado por 
María Campos e Carlos 
Yuso ¡Canta connosco! é mú
sica para nenos e nenas 
producida en Galicia, con 
grande dignidade, imaxina
ción e moita, moita marcha. 
Doce temas, nos que cola.bo
ran músicos tan acreditados 
como Paco Dicenta, Francis
co Bouza, Xosé Manuel 
Budiño, Guillermo Fernán
dez e Suso Quiroga, nos que 
se mesturan con moito 
gusto unha mestizaxe de 
ritmos, dende os tradicio
nais galegos ata o rock e o 
rapo Letras coidadas e moi 
divertidas, con indubidable 
posibilidades de utilización 
didactica, son a base dun 
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disco que non debería fal
tar en ningunha medioteca 
dos centros escolares de 
infantil e primaria de toda 
Galicia. 

Título: Polo correo do vento 
Autor: GRUPO LEDICIA 
Editorial: Edicións Xerais 
de Galicia, Vigo, 1996. 
CD-Audio. 

Outro novo disco de 
música infantil galega. 
Neste caso promovido polo 
Grupo Ledicia do Colexio 
Público Manuel Masdías de 
Caranza, Ferrol. Unha ini
ciativa única e emocionan
te, que demostra como un 
centro escolar público pode 
desenvolver unha activida
de cultural, e neste caso, 
musical constante, desde o 
ano 1983 no que foi organi
zado neste centro público 
baixo a dirección da profeso
ra Ánxela Loureiro e do 
músico Miguel Varela, a 
quen esta dedicado este fer
mosísimo traballo titulado 
Polo correo do vento. Doce 
temas nos que se mesturan 
algúns xa clásicos premia
dos no certame "Cantare
liña", a textos de clásicos, 
como o de Aquilino Iglesia 
Alvariño que dá título ó 
disco, e a textos de creación 
dos propios escolares do 
centro, como "A Lúa viaxei
ra". Un disco imprescindi
ble en tódolos centros de 
primaria. 

Irevista rBAI'1I8111! ". I 

Título: E falando de Fole.
 
Realización: Arxila
 
Produccións s.l.
 
Editorial: Edicións Xerais
 
de Galicia,Vigo, 1997.
 
CD-ROM. Windows 95 .
 

Este CD-ROM é o pri 
meiro producto multimedia 
producido e editado por 
unha editorial galega. Esta 
aplicación interactiva, com
pletamente producida en 
Galicia e realizada por 
Arxila Produccións, permite 
unha navegación interactiva 
ou sistemática sobre a vida 
e a obra de Ánxel Fole, o 
autor homenaxeado no Día 
das Letras Galegas de 1997. 

Título: O traxe novo do 
emperador e o taller de 
cantos. 
Autor: H. C. ANDERSEN 
Editorial: Anaya 
Educación, Madrid, 1997. 
CD-ROM. Windows 95 e 
Macintosh. 

o traxe novo do empera
dor e o taller de cantos é o 

segundo título da colección 
"Contos clásicos interacti 
vos" que Anaya Educación 
publica en soporte CD-ROM 
en castelán, inglés, catalán, 
eusquera e galego. Dada a 
aceptación e o recoñecemen
to internacional que tivo a 
primeira entrega, O prínci
pe feliz e o taller de cantos, 
esta nova entrega baséase 
na mesma proposta, se cabe 
mellorada e ampliada. Nes
te caso a proposta parte dun 
conto cheo de humor e de 
situacións aínda de comple
ta actualidade. Se en O 
príncipe feliz reflexionábase 
sobre o valor da solidarieda
de a partir dun texto de 
Wilde, agora en O traxe 
novo do emperador formúla
se o contravalor do consu
mismo e do materialismo na 
figura dum emperador un 
chisco fachendoso. A partir 
da lectura Ca audición e a 
interacción na historia) pre
téndese que os nenos e as 
nenas constrúan as súas 
propias teorías, empregando 
para iso o taller de contos. 
De doado manexo, os usua
rios a partir dos seis anos 
disfrutan cun material in
teractivo fascinante. Un 
exemplo das posibilidades 
didácticas e lúdicas dos 
novos soportes dixitais. 

Título: Aprender en Coruña
 
1997-98.
 
Editorial: Servicio
 
Municipal de Educación,
 
Concello de A Coruña, 1997.
 

Un curso malS e van 
nove, o Servicio Municipal 

de Educación do Concello 
da Coruña, baixo a respon
sabilidade política de X:. 
Méndez Romeu, ven de pre
sentar o Programa anual de 
Actividades. Un atractivo 
emprendedor e rico progra
ma de iniciativas. Entre 
elas as series Descubrir CA) 
Coruña, a Música, o Teatro, 
os Libros, o Xogo; as inicia
tivas do Centro Municipal 
de Información Xuvenil, as 
do Museo Arqueolóxico, as 
da Domus e da Casa das 
Ciencias, as das Bibliotecas, 
as do Centro Municipal de 
Formación, as do Arquivo 
Municipal, as do Centro de 
Saude Mental Infantil, do 
Centro Municipal de Orien
taci§n Familiar, e outras. 

E un programa modéli
co. Cos nosos parabéns. E 
unha peticjón: máis galego, 
por favor. E de lei. 

Título: A Banda Municipal 
de Música. 
Autor: RODRÍGUEZ
ABELLA, X. M., CASTRO, C. 
Editorial: Colección 
Coñecer Santiago cidade 
educadora; Departamento de 
Educación, Concello de 
Santiago, 1997 

Recibimos unha atracti 
va guía didáctica arredor do 
mundo da música, a partir 
da ocasión próxima da Ban
da de Santiago, unha das 
moitas bandas do País. O 
que é unha banda e o que 
son outras agrupacións mu
sicais, a composición dunha 
banda, os instrumentos, a 
distribución escénica dos 
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instrumentos e outros asun
tos explicados co auxilio das 
ilustracións de Fausto Isor
na, compoñen unha valiosa 
e fermosa guía didáctica. 

Título: Oensino en Galicia. 
Guía 97-98. 
Editorial: Xunta de Galicia 

Un curso mais, a Direc
ción Xeral de Ordenación 
Educativa e de Formación 
Profesional da Consellería 
de Educación enviou aos 
Centros Educativos e distri
buiu a Guía do Ensino 
Secundario en Galicia, como 
resultado dun moi evidente 
esforzo sIstematizado desen
volvido durante os últimos 
cursos. 

É a Guía un instrumento 
moi valioso e vigoroso nas 
informacións que inclúe. 
Fan relación á estructura da 
Educación secundaria, e 
todo o relativo a cada un dos 
estudios de F.P. ou de Ba
charelato. Planos de estudio, 
condicións de acceso, valida
cións, saídas, prácticas nas 
empresas, enderezos de cen
tros, títulos, reximes de 
ensinanza, programas de 
garantía social, servicios 
complementarios, módulos 
profesionais, ciclos formati

vos. Máis de 160 páxinas, 
excepcionalmente estructu
radas. Felicitacións. Ha ser 
moi util. 

Título: Os amores que o 
Miño separa. Textos para un 
vídeo educativo. 
Autor: VELOSO TRONCO

SO, S. (Dir.)
 
Editorial: Dirección Xeral
 
de Política Lingüística,
 
1994.
 

Esta simpática publica
ción didáctica recolle textos 
de apoio para unha acción 
de recoñecemento mutuo 
entre escolares miñotcis. Os 
de Salvaterra e os de Mon
~ao, segundo unha iniciativa 
de varios profesores galegos, 
do C.P. de Leirado. 

A iniciativa emprendida 
no ano 1992 conta desde 
aquela con novas propostas 
e variantes, ao ter aberto e 
consolidado unha viva co
municación entre nenos, 
moitos deles xa hoxe adoles
centes e xoves. 

I
 

LELIADOURA
 

Publicación do Instituto 
de Bacharelato de Padrón. 

O Equipo de Normaliza
ción Lingüística e a teimosía 
do profesor Xaime González, 
entre outros, son quen de 
asegurar periodicidade a 
esta ben interesante publi
cación, que reborda xa os 30 
números. Unha porta aber
ta para o alumnado, nun 
lugar onde expresarse. 

A Federación de Traba
lladores do Ensino de UGT 
ven editando Ensino. Reci
bimos o número 7 que ten 
como eixe central o home
naxe ao mestre republicano 
Víctor Fraiz, fusilado no 
1937, matando así a un 
gran líder de masas e a un 
dos grandes impuslores da 
FETE de Galicia, que che
gou a contar con máis de 
600 profesores e profesoras 
afiliados. 

Outras cuestións labo
rais, pedagóxicas e informes 
ocupan a atención desta 
publicae.tón interesante. 

ESCARAMUZA
 

Revista da Asociación de 
Actores, Directores e Técni
cos de Escena. Xuño 1997, 
nQ1. 

Vimos de recibir a pri
meira entrega dunha nova 
publicación periódica que 
ven enriquecer o campo da 
expresión teatral normali
zada en Galicia. Non pode
mos máis que desexarlle 
moita fortuna e constancia 
para avanzar. 

~... 1'.fII(f]'M'1 
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Un proxecto necesario
 

PREMIOS XE
 
XIV PREMIO XERAIS DE NOVELK 

XII PREMIO MERLÍN 
DE LITERATURA INFANTIL 

-A CORUNA e SADA, 
do 4 Ó 8 de novembro 1997 

XERAIS 

~~ 
~~ 

A
S PERSOAS intere
sadas no aprovei
tamento escolar 
da nosa música 
tradicional teñen 
desde hai poucas 

semanas un importante 
motivo de satisfa·cción: a 
aparición de Vente vindo, 
ven cantando. Cancioneiro 
Escolar Galego, un traballo 
do que é autor Manuel Rico 
Verea, e no que a magnífica 
voz de Uxía López Meirama 
ocupa un lugar destacado. 

A preocupación de Ma
nuel Rico pola música tradi
cional e pola educación 
musical na escola K-8. vén de 
vello. A el lle debemos un 
conxunto de gravacións 

(Puff, A pulguiña e o pul
gón, Arrolín, Arrolán) e de 
traballos de investigación 
(Cancioneiro Popular das 
terras do Tamarela; Tanta
rantán, tarantán, taranti
ña, entre outros) que xa 
constitúen unha referencia 
imprescindible. 

O traballo que vén de 
editar Fontel é coma o cume 
de todos os traballos ante
riores de Manuel Rico. Está 
formado por un libro, no 
que se recollen 88 cancións 
e recitados dos que se ofrece 
a letra e a música, así como 
as oportunas suxestións 
didácticas. A maioría son de 
procedencia popular, se ben 
unha parte delas son da 

autoría de Manuel Rico e 
Carme López. Unha mostra 
representativa desas can
cións, que se ofrece en dous 
CDs ou casetes, completa a 
oferta deste Cancioneiro 
Escolar Galego. 

Nas gravacións, que con
tan con arranxos de Nani 
García, salienta poderosa
mente a cálida e sensible 
voz de Uxía López, todo un 
descubrimiento, que actua
liza elles dá nova vida ás 
cancións que a xente de 
Galicia veu cantando du
rante xeracións. 

Este último aspecto qui
zais sexa o máis salientable, 
porque o perigo dos cancio
neiros de raíz tradicional 

está en caer na mera repro
ducción etnográfica, que 
non sería de utilidade no 
ámbito escolar. Aquí, sendo 
fieis á tradición, o equipo 
que traballou no proxecto 
conseguiu darlle un aire 
novo ás cancións (magnífica 
voz, moi bos arranxos) que 
fai que as cancións de sem
pre soen tamén coma se 
fosen de agora. 

Se a todo isto se lle en
gade o agasallo das suxes
tivas ilustracións de Mi
guelanxo Prado, entendera
se aínda mellor a afirma
ción de que estamos ante un 
traballo magnífico, que non 
debera pasar inadvertido. 

Agustín Fernández Paz 
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Comeza 
o curso 
1997/98 

Algo menos de 500.00 
alumnos conforman a ma
tricula escolar non universi
taria do curso 1997/98. 
Quince mil menos que no 
pasado curso académico, 
segundo datos do cadro 
adxunto. 

A pesar da reducción, 
aínda preto dun 64% dos 
alumnos de ESO realiza
rán os seus estudios de 
ESO en centro de educa
ción primaria. 

::1 .... I 

34 17 

23 
6 

Destaca na formación 
profesional a existencia de 
239 ciclos formativos, cun 
aumento de 93 sobre o 
curso anterior. 

3.000 millóns de pts. 
serán destinados a comedo-

La Población Estudiantil 
sigue disminuyendo 
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tOO 11 
ESO m 2Q805 

TOTAl. 312.332 300.904 
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;ICLOS FORMATlVOS 

OEFP 
PROGRAt.lASDE 

GARANTlA SOCIAL 

TOTAL 174.486 170.370 

res escolares e case 9.000 a 
transportes escolares. 

Entre tanto, segue redu
cíndose o número de escalas 
unitarias, dados os descen
sos demográficos. Son un 
total de 689 escalas unita
rias, con 13.000 alumnos, 
algo máis de 300 delas con
formadas por unha soa uni
dade, mentres son oito os 
Centros Rurais Agrupados. 
A distribución provincial de 
escalas unitarias é a seguin
te: 351 na Coruña, 239 en 
Pontevedra, 57 en Lugo e 
42 en Ourense. 

Libros
 
gratuitos
 

A CONFAPA de Galicia, 
que reelixiu hai pouco como 
Presidente da mesma a 
Juan José Sánchez Arévalo, 
está levando a cabo unha 
campaña de recollida de fir
mas a pral da gratuidade 
dos libros de texto en todos 
os centros de ensinanza 
básica de Galicia, para 
poder demandar unha lei 
estatal ao respecto, tal como 
acorre en Francia e en 
Alemania 

Centros
 
concertados
 

No pasado mes de xullo 
a Conselleria de Educación 
aprobou un total de 200 
concertos con outros tantos 
centros de educación priva
dos de toda Galicia para 
impartir os tramos obrigato
rios da ensinanza. Máis de 
2.300 aulas dispoñeran así 
de axuda económica, anque 
160 menos que no curso 
pasado, tanto por derivación 

da problemática particular 
de aplicación da LOXSE, 
como polos descensos da 
natalidade. Ademais, 186 
dos 200 centros con concerto 
recibirán tamén axudas 
para as aulas de educación 
infantil. Cerca de 11.700 
millóns de pesetas e de 
90.000 alumnos afectados. 

Un 25% dos centros con
certados seguen o réxime de 
concertos singulares, que 
reciben por iso unha menor 
dotación económica. Acollé
ronse a esta modalidade 
colexios privados de A Co
ruña como Peñarredonda, 
Montespiño, Montegrande, 
La Paz, Santa María del 
Mar, Dominicos, Calasan
cios e as Hijas de 'Cristo 
Rey; Santa María de Ou
rense e o do mesmo nome de 
Tui; San Narciso de Marin; 
e os vigueses Amor de Dios, 
Apóstol Santiago, El Pilar, 
Estudio, Las Acacias, Mar
cote, Martín Codax, Miral
ba, Montecastelo e Rosalía 
de Castro. 

Mantense
 
O conflicto
 

entre
 
os Institutos e
 
a Consellería
 

Hai máis dun ano consti
tuíase en Santiago unha 
plataforma composta por 
directores de 170 centros 
públicos de educación se
cundaria, en apoio de lexíti
mas reivindicacións ligadas 
á organización e funciona
mento dos centros de educa
ción secundaria en Galicia. 
Despois de diversas accións 
públicas, a fins de febreiro, 
do ano en curso, entregaban 
un Documento de Bases 

ante á Consellería de 
Educación, facendo mención 
a carencias presupostarias 
e de dotación, problemas de 
funcionamento, de profeso
rado, falta de clarificación 
da rede de centros e de pla
nificación e de financiación 
da nova FP. 

A fins de curso, anque 
algo máis tranquilizados os 
ánimos, mantíñase o desen
contra ca Sr. Conselleiro de 
Educación. 

I ¿Quehai 
do fracaso 
escolar? 

O Informe Técnico que 
aprobou o Consello Escolar 
de Galicia, elaborado polo 
ICE da Universidade de 
Santiago, baixo a dirección 
do profesor Miguel Zabalza, 
pon de manifesto que o fra
caso escolar aséntase actua
lmente na FP e no segundo 
ciclo da ESO, cunhas altas 
procentaxes, agravadas nes
tes primeiros momentos de 
implantación da LOXSE. O 
informe estará pronto a dis
posición de todos os intere
sados, unha vez editado 
pala Consellería de Edu
cación 

Axudas
 
para
 

a formación
 
do profesorado
 

A Consellería conceden 
diversas axudas económicas 
para a realización de activi
dades de formación do pro-
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fesorado ás seguintes aso
ciacións: Colexio Oficial de 
Doutores e Licenciados de 
Ourense; Asociación de 
Profesores de Francés de 
Galicia; MRP "Lucus"; 
AGAPSI; Aula Castelao de 
Filosofía; Asociación de 
Directores de Cps da Co
ruña; AMEFCOR; APIGA; 
a GIC; Escola para Todos; 
ASPEGA; o sindicato STEG; 
Quinesia; "Matinando", 
Asociación Cultural; "Can
dea", Asociación de En
sinantes do Salnés; Se
minario Permanente de 
Educación para a Paz; 
ENCIGA; a Federación de 
Ensino de CC.OO; "Álvaro 
Cunqueiro", Asociación Ga
lega de Profesores de 
Español; Anllar, Soutullo, 
Asociación Pegóxico-Cultu
ral; Arncraga, Asociación de 
Mestres dos Colexios Rurais 
Agrupados de Galicia. 

Tamén recibiron axudas 
os movementos e colectivos 
pedagóxicos: a Asociación 
Pedagóxica Jornadas de En
sino de Galicia e Portugal, a 
Universidade Popular de 
Corcubión, Escola Viva, a 
Asociación Socio-Pedagóxi
ca Galega, a ASP Galaico
Portuguesa, a Escola de 
Verán de Lugo, o Instituto 
Galego de Socio-Pedagoxía 
e Nova Escola Galega. 

Debate sobre . . 
os servICIOS 

de orientación 
escolar 

Houbo debate social na 
pasada primavera arredor 
do modelo a adoptar para a 
reorganización dos EPSAs 
(Equipos Psicopedagóxicos 
de Apoio) ao Servicio de 
Orientación Escolar. Cento 
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un técnicos (pedagogos, psi
cólogos) distribuídos en 34 
equipos compoñen, como se 
pode contemplar en cadro 
adxunto, a actual estructu
ra dos servicios. 

A proposta de reordena
ción' a punto de ser debati
da polo Consello Escolar de 
Galicia, foi adiada pola 
Consellería de Educación, 
ante a forte oposición susci
tada desde a Coordinadora 
dos Equipos. Oposición que 
suscitou, pola súa parte, 
unha reflexión entre diver
sas organizacións sociais 
relacionadas co ensino, e 
tamén en ámbitos académi
cos e universitarios. 

Escalas de
 
Verán 


Encontros
 

- A Federación de En
sinanza de CC.OO. celebrou 
en Santiago, a comezos de 
xullo a súa Escola de Verán, 
tendo como motivos cen
trais de reflexión a cuestión 
da igualdade e a calidade, a 
avaliación do sistema edu

cativo e a escola democráti
ca fronte á escola segrega
dora. Diversos grupos de 
traballo e seminarios, me
sas de debate e espacios 
abertos, coa participación 
de 300 ensinantes fixeron 
do Encontro un importante 
momento de pensamento 
colectivo. 

- A CIG e a ASPG orga
nizaron neste pasado verán 
as Xornadas do Ensino xa 
tradicionais, cun número 
singular de actividades: cur
sos, talleres, táboas redon
das, exposicións. Santiago, 

A Coruña (XXI Xornadas), 
Vigo, Ferrol, Mondoñedo, 
Ourense, Ribeira, Verín, 
Pontevedra, foron sedes de 
tales encontros, ao longo do 
mes de setembro. 

- De modo similar, Es
cola Viva e UGT, a ASPGP 
e o ISPG celebraron tamén 
diversos encontros. PoIa súa 
parte, Nova Escola Galega 
desenvolveu as Xornadas Pé 
de 1maxe e as Xornadas de 
Oleiros. 

- No ámbito universita
rio tivo unha notable con
currencia o IIº Congreso de 
Innovación Educativo, de
dicado ao desenvolvemento 
curricular dos temas trans
versais, mediante conferen
cias, mesas redondas e a 
presentación de comunica
cións (máis de 50). O Con
greso foi responsabilidade 
do Departamento de Didác
tica e Organización Escolar 
da Universidade de Santia
go e o seu transcurso foi 
tamén presentado o nº 7 da 
revista Innovación Edu
cativa. 

In"
UgEem
ción _ 

Aquí
 
e acolá
 

-Rianxo é un Concello 
dunha modélica actividade 
socio-cultural e educativa, 
que ven xa de hai anos. 
Unha actividade desplega
da a través de diversos ser
vicios e programas. O servi
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cios de animación e difusión 
cultural, organiza, entre 
outras os Actos Castelao, o 
Entroido, o Maio Cultural, 
as Nosas Letras, o Verán 
Cultural, o Outono Cultu
ral, o Nadal, as Xornadas 
Formativas para Axentes 
Socio-Culturais, varios cer
tames de creación artística 
e literaria e un programa 
anual de exposicións. O 
Servicio de Información e 
Animación Xuvenil enfronte 
a orientación e o asesora
mento cara a mocidade, 
ademais de facilitar o aso
ciacionismo xuvenil. A súa 
beira, a Biblioteca Muni
cipal Castelao, o Programa 
de Educación de Adultos, o 
Programa de Formación 
Ocupacional, a Investiga
ción do Patrimonio Cultural 
Rainxeiro e outras iniciati
vas, dan fé dun intenso tra
baIlo socio-cultural e peda
góxico. 

- Alexandre García, un 
axustador mecánico vigués 
retirado por mor da recon
versión naval, dedícase a 
construír miniaturas e 
estructuras articuladas, 

aptas para a aprendizaxe. 
Muíños de auga, lagares, 
afiadores... con posibilidade 
de movemento. Coñecemos 
nos colexios vigueses, onde 
os nenos abren os seus ollos 
asombrados, ao tempo que 
se sensibilizan con oficios e 
traballos da cultura popular 
galega. Fai tamén candís, 
cabazos, carros, máquinas 
tradicionais. Todo un mun
do o que rescata, para que 
non siga no esquecemento. 

- Neste curso 1997/98 
unha moza ourensá será a 
primeira xitana galega que 
realiza estudios universita
rios. Chámase María José 
Jiménez Cortiñas. Sendo 
nena de dez anos aínda non 
sabía ler. Comeza Traballo 
Social. Mentres, na cidade 
de Ourense cen nenos ta
mén xitanos seguen a súa 
escolarización no ensino 
público, con apoio e segre
mento desde o Concello. 
Moitos ingresarán nas au
las universitarias. 

- Intermón (tel: 902 
330331) inicia o seu Pro
grama Educa-la Solidarie

interm n 

RIMARIA 

dade en relación co 3º Mun
do, mediante maletas peda
góxicas, que conteñen uni
dades didácticas por ciclos e 
diversas propostas de activi
dades (ludoteca, cursos de 
formación) . 

- A Consellería de Edu
cación entregou no mes de 
xuño pasado os Premios de 
Innovación Educativa. Ca
tro foron as experiencias e 
centros premiados escollidos 
entre 32 experiencias: "O 
noso litoral dentro da educa
ción ambiental" realizado 
por un equipo de 12 profeso
res do C.P. Sanguiñeda, de 
Mos (Pontevedra) mereceu o 
primeiro premio; foi o 
segundo premio para os pro
fesores de Maside (Ourense) 
polo seu proxeco interdisci
plinar de lingua estranxeira 
e lingua galega dirixido aos 
alumnos de 1º ciclo de ESO, 
pretendendo difundir a cul
tura galega a través do 
inglés; o CP Milladoiro de 
Malpica recibiu o 3º premio 
polo traballo "O caldeiro 
máxico (estratexias para 
inventar historias), para 
introducir ao alumnado de 
primaria na composición 
escrita longa. Finalmente, o 
traballo "Créamo-Io recanto 
do restaurante" da escola 
unitaria de Vilaza, Mon
terrei, coa orientación da 
mestra Mª Teresa Santa
maría, mereceu o cuarto 
premio. Sería bó dispoñer 
dos anteriores traballos 
publicados. Unha feliz ini
ciativa da Consellería de 
Educación. 

- Entre os colexios e cen
tros de ensino que están a 
participar en proxectos edu
cativos europeos, citamos 
aquí o Colexio nº1 de Tui, 
baixo a coordinación das 
profesoreas María Aldemi
ra, Mª Carmen Seres e 
Mabel González, co tema 
"Tradicións populares". 

Xunto ao colexio tudense 
participan un centro portu
gués, un da Cerdeña e un 
francés. O centro galego 
preparou, coa participación 
de cen alumnos catro unida
des para as catro estacións 
do ano (magosto, mata do 
porco, nadal, entroido, 
maios e San Xoán) que 
envían aos demais colexios. 
Deles recibiran outras uni
dades similares e poderán 
comparar. 

- A que fora lugar da 
escola de Avelino Pousa 
Antelo, a granxa de Ba
rreiros, Sarria, baixo o coi
dado do Colexio Fingoi, con
verteuse nun moi interesan
te centro de estancias de 
educación medioambiental 
para nenos e nenas. Alí se 
realiz'an actividades medio
ambientais, itinerarios, 
actividades agropecuarias, 
talleres (do naturalista, de 
transformación de alimen
tos, de creatividade, de 
artesanía, de reciclado). 
Unha interesante iniciativa. 
Tel. e fax (982) 533656. 
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Cambiar a Mirada
 

CAMBIAR A MIRADA 

o Centro Galego de Arte 
Contemporánea, sensible á 
importancia e á necesidade 
da educación artística, pro
move diversas actividades 
que pretenden establecer 

puntos de contacto cos usua
rios e co público xeral. Al
gunhas destas actividades 
están organizadas dentro do 
programa "Cambiar a Mi
rada" que consiste unha se

rie de situacións de ensino
aprendizaxe relacionadas 
coas exposicións e co proxec
to museográfico do CGAC. 

Un comentario bastante 
usual sobre a arte contem
poránea é "esto non me di 
nada". As obras non din 
nada, non se dirixen a quen 
as mira para falarlle. Será o 
espectador quen teña que 
aproximarse cunha pregun
ta que posibilite o "diálogo" 
entre el e a obra... As pezas 
expostas e o propio CGAC 
teñen respostas, pero ha de 
ser o espectador quen come
ce a facer preguntas. 

Aprender a formularlle 
preguntas ás obras, achegar 
a arte ós visitantes e provo
car un cambio na súa forma 
de mirala son os obxectivos 
de programa. "Cambiar a 
Mirada" parte do feito de 
que as categorías tradicio
nais de apreciación estética 
e de comunicación coas 
obras non serven porque 
mediante elas non é posible 
atopar valor artístico nas 

creaclOns actuais. ¿Como 
entender e relacionarse coas 
obras de arte contemporá
nea? A resposta é sinxela: 
Cambiar a Mirada. 

Aqueles que teñan vonta
de de achegarse á arte e de 
aprender a mirala con ou
tros ollos teñen un lugar 
neste programa. Tódalas 
persoas a partir dos 15 anos, 
centros de ensino secunda
rio, asociacións culturais, 
asociacións veciñais, casas 
de cultura, facultades, esco
las e colexios universitarios 
ou calquera colectivo organi
zado en grupos dunhas 20 
persoas atoparán no CGAC 
e en "Cambiar a Mirada" 
unha serie de actividades 
gratuítas enfocadas e axeita
das a cada caso e grupo 
específicos. 

Os interesados neste ser
vicio pedagóxico, que inc1úe 
propostas moi variadas, 
poden contactar con Manuel 
Olveira ou Majan de Castro 
nos teléfonos (982) 54 66 23 
/546610. 
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Preescolar na Casa
 
II Congreso
 

de Educación Infantil Familiar
 

Nos primeiros días do 
pasado mes de setembro, 
Preescolar na casa, conme
morando os seus vinte anos 
de actividades, organizou en 
Lugo o II Congreso de Edu
cación Infantil Familiar, un 
gran encontro de alcance 
estatal arredor da educación 
infantil. Varios centos de 
participantes, un amplo 
número de experiencias e 
paneis, diversas publica
cións e outras actividades 
configuraron o Congreso. 

Houbo ocasión de coñecer 
experiencias de educación 
infantil fmailiar realizadas 
en Andalucía, En Canarias, 
en México, en Holanda, en 
Cataluña, en Madrid, en 
Portugal, en Colombioa, en 
Polonia, en Cuba, oo' 

Presentáronse exposi
cións fotográficas e de 
xoguetes non industrializa
dos, funcionaou unha sala 
de radio e de televisión ... 
Constituíndo un Congreso 
de singular relevo. 
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IN MEMDRIAM 

u 

o pasado día 3 de outu
bro e convocados por Xosé 
M. Pose Mesura, Secretario 
Xeral da FETE-UGT / 
Galicia, celebramos en Vigo 
a Loubanza en memoria do 
mestre Víctor Fraiz, fusila
do en setembro de 1937. 

A descoberta dunha pla
ca na Casa do Pobo, unha 
ofrenda floral no cemiterio 
de Pereiró e unha mesa 
redonda, precedida polos 
ecos da Internacional inter
pretada por unha ducia de 

-
VlOOR DO FE 'IJ-lJG1'/GIll.,ICIII 

YIGO: Yente,. S de oulubto 1997
 

rapazas violinistas, quixe
ron servir para facer memo
ria do martirio e calvario 
vivido por Víctor Fraiz e a 
súa familia; fillos fusilados, 
encarcerados, exiliados... 

Víctor Fraiz, nado no 
1887, pertencendo a unha 
saga familiar de educadores 
e mestres, foi primeiro en 
Ponte-Caldelas e logo en 
Vigo un mestre excepcional. 
Foi un líder de masas, un 
gran líder sindical, quizais o 
gran motor do nacemento 

do sindicalismo de clase 
entre os ensinantes galegos, 
agrupados en ATEs (Asocia
cións de Traballadores do 
Ensino), que progresiva
mente durante a IIª Repú
blica se encadraron na 
FETE, ata fundar en maio 
de 1936 a Federación Ga
llega de Trabajadores de la 
Enseñanza, con presencia 
de ensinantes socialistas, 
comunistas, anarquistas e 
galeguistas. O propio Víctor 
Fraiz era comunista. 

Xa tiñamos falado e es
crito sobre el no 1984, no 
1989 e noutras ocasións. 
Finalmente, como testamen
teiros, os actuais membros 
da FETE de Galicia convi
dáronnos a moitos a partici
par nesta Memoria. E alí 
estivemos case todos; malia 
que a CIG-Ensino estivera 
ausente. 

Honra a Víctor Fraiz e a 
tantos outros caídos e repre
saliados. 

Antón Costa Rico 
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De ministras,
 
pistolei ras
 
e escotes
 

Xoana Calamidade non era 
ningunha calamidade. 
O seu alcume máis ben denotaba 
unha reacción autoprotectora 
do machismo do seu tempo Martha 
Janet Cannary, máis coñecida 
como Calamity Jean, foi, en 
realidade, unha magnífica tiradora, 
que competíu en pé de igualdade 
cos grandes heroes do Oeste 
norteamericano. O mesmísimo 
Buffalo Billlevouna no seu circo 
como principal atracción 
nunha famosa xira por Europa. 
Calamity acertaba en brancos 
móbiles disparando un rifle 
montada nun cabalo, e, pé aterra, 
apagaba o lume dunhas candeas 
con disparos de revólver, mesmo 
cos ollo~ pechados por unha 
venda. Os homes non lIes'gustaba 
que unha muller competira 
e os vencera coas armas. 
Unha muller así, vencedora 
dos homes en actividades tan 
pouco femininas, só podía ser 
unha calamidade como muller, 
é dicir, nas actividades que os 
propios homes decidiran eran 
as únicas dignas dunha muller, 
aínda que en realidade a lenda 
deste personaxe histórico non di 
que fose mala cociñeira ou mala 
nai, senón só que se negou a 
cumprir esas funcións que 
Ile estaban predestinadas polo 
seu sexo. 
Así que Xoana Calamidade non era 
ningunha calamidade. Entenderase, 
pois, que eu discrepe da deputada 
socialista Clementina Díaz 
de Baldeón por utilizar esa figura 
para criticar á nosa señora ministra 
Esperanza Aguirre, quen si merece 
o alcume simple de calamidade, 
pero non a comparanza coa 
dignísima e habilísima pistoleira. 
Polo mesmo, discrepo tamén 
co noso señor Presidente por 
considerar insulto pouco honorable 
a comparanza en cuestión, que a 
min, de tan honorable, paréceme 
inmerecido. Epola contra, con 
todo o respecto debido 
á súa persoa eá súa función, 
paréceme que o señor Presidente 

incurríu nun notorio rasgo "inxenio 
basto, groseiro ede mala 
educación" -o mesmo que lIe 
atribuíu sen razón á deputada 
socialista- coa súa fea frase: 
"O único que exhibíu esa señora 
foi o seu escote". 
¿Canto tempo terá que pasar antes 
de que as mulleres nos xulguen 
exclusivamente polas nosas 
palabras e polos nosos actos, ou, 
como quería Xoana Calamidade, 
polas veces que acertamos no 
branco que nós mesmas nos 
propomos, sen mesturar estes 
xuízos con alusións extemporáneas 
a pernas, faldas, peitos ou escotes? 
¿Aceptaría o señor Presidente que, 
tras dun xuízo negativo ou positivo, 
aquí isto é indiferente sobre 
unha intervención parlamentaria 
súa, unha opoñente política fixese 
alusión ó axustado dos seus 
pantalóns ou a algunha propiedade 
anatómica particularmente 
salientada pola súa indumentaria? 
As calamidades da señora ministra 
multiplícanse con cada decisión 
que toma, eé xusto que 
se Iles critiquen, con ou sen blusa 
escotada, que esa é unha decisión 
na que ninguén ten o máis mínimo 
dereito a se inmiscuír. Mágoa sería 
que se acabara falando máis 
do escote da deputada 
cá das calamidades da ministra. 
¿Sería ese o propósito do naso 
señor Presidente? En todo caso, si é 
preciso dicir, cantas veces o esixa a 
reiteración destas intervencións 
machistas, que non estamos 
dispostas a aceptar en silencio máis 
groserías. 

Calamidades e 
humanidades 

Dito está, pero non por iso 
deixaremos de falar das 
calamidades da señora ministra. 
A última, xa se sabe, o decreto (non 
nato e que probablemente nunca 
chegue a nacer) sobre o ensino 
da historia, mascarón de proa 
ó que semella quedar reducido 
o gran navío do seu "reforzo" 
das humanidades. Agora vese claro 
o que tanta xente intuía desde 
un principio: que a famosa defensa 
das humanidades da señora 

ministra pouco tiña que ver 
cunha suposta concepción 
humanista da ensinanza, senón 
cun intento de recupera-lo control 
ideolóxico dos contidos educativos, 
proxecto paralelo ó intento que 
o goberno, mediante a 
instrumentación de Telefónica, leva 
desenvolvendo para o control 
dos grandes medios de 
comunicación. As humanidades 
para agran dereita sempre foi isto: 
transmisión e imposición da 
súa propia visión da historia 
e da moral (o que frecuentemente 
incluía tamen unha "relixión 
verdadeira"), unida a 
unha concepción fortemente 
selectiva e, en consecuencia, 
elitista do sistema de ensinanza. 
A señora ministra quere que 
os nenos galegos, cataláns e vascos 
reaprendan, como foron obrigados 
aaprendelo seus pais, nais, avós 
e avoas, que España é unha 
"unidade de destino no universal". 
Chámame especialmente a 
atención que, mesmo entre 
comentaristas próximos áesquerda, 
ou polo menos non directamente 
vencellados ádereita pura ou 
ó aznarismo, se tente matiza-la 
idea da ministra, querendo 
procurar unha xustificación 
ó seu intento de unifica-los 
contidos do curriculum de historia, 
en tódolas autonomías, 
pola necesidade de promover 

. unha "visión unitaria de España" 
que colabore a frea-Io ascenso 
dos nacionalismos. O éxito 
do Bloque nas nosas recentes 
eleccións ó Parlamento 
autonómico é aludido por máis 
dun como confirmación desde 
"perigo". 
Non é este o lugar para facer 
unha reflexión a fondo sobre 
este tema (remito, por exemplo, 
ó espléndido artigo de Ramón 
Facal nun número anterior 
da Revista Ca lega de Educación). 
Simplemente alertar contra estes 
intentos de nos vender, baixo 
aparencias de recuperación 
das vellas e honrosas humanidades, 
e coa certificación académica 
e disque "científica" dunha cohorte 
de historiadores de Valladolid 
(entre os que, ¿quen o dubida?, hai 
dignísimos e moi recoñecidos 
historiadores), un ensino 

reideoloxizado ó servicio 
dun nacionalismo centralista 
español que a dereita se resigna 
adeixar esmorecer, por máis que 
politicamente teña que transixir, 
por obrigas da matemática 
electoral, coas esixencias dos 
nacionalismos vasco e catalán. 
(E co medo áque no futuro 
se lIes poida unir un emerxente 
nacionalismo galego que, 
¡ademais!, é de esquerdas). 
Ementres a señora ministra inventa 
problemas onde non os había, 
os verdadeiros e grandes problemas 
de aplicación da reforma educativa 
seguen sen se resolver, ea dotación 
de infraestructuras e fondos nos 
centros públicos baixo mínimos. 
Ecomo querendo xunta-Ia rexouba 
coa ineficiencia, envexosa 
das habilidades mediáticas de Mr. 
Blair, quen ameaza con escurecer 
definitivamente a memoria (triste, 
por outra banda para os máis) 
da súa admirada modelo 
(Ms. Thatcher), a señor Aguirre 
permítese proclamar que 
o seu ministerio xeralizará a 
tódolos centros educativos o uso de 
ordenadores con acceso a Internet 
antes de que o fagan os británicos. 
Deixando de lado a sensación de 
que esta señora confunde 
perigosamente a educación coa 
cacharrería, unha preferiría que 
comezara por se marcar metas 
menos aparentemente cobizosas e 
moito máis urxentes. Por exemplo, 
¿por qué non comezar por 
convocar prazas de 
bibliotecarios/as documentalistas, 
para tódolos centros educativos? 
¿Por qué non, por dotar a tódalas 
bibliotecas de ordenadores e 
programas informáticos de 
clasificación e de búsqueda? ¿Por 
qué non garantir que exista 
un ordenador por cada alumno 
ou alumna que acceda á materia 
de informática (coñezo centros nos 
que a proporción é de 2 
ordenadores úti les por cada 20 
alumnos/as)? ¿Por qué non 
cumpri-Ia esixencia legal segundo 
acal en tódolos centros onde se 
imparta ESO debe existir unha aula 
de Pre-tecnoloxía (¡En Galicia 
aínda son maioría os que 
comezaron este curso sen dispór 
dela!)? ¿Por qué non dotar a 
tódolos centros, polo menos de 
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secundaria, de laboratorio de 
idiomas, desterrando 
definitivamente apenosa imaxe do 
profesorado de francés ou inglés 
pelexando polos magnetofóns e 
correndo polos corredores levando 
dunha aula aoutra aparellos ínfima 
calidade? ¡Por qué non adapta-la 
maioría das aulas para 
o uso habitual de medios 
audiovisuais, ou cando menos abrir 
varias aulas de audiovisuais, para 
evita-la renuncia ó uso dos novas 
medios simplemente 
pala imposibilidade de espacio 
axeitado ande aplicalos? ¡Por qué 
non, simplemente, conectar xa 
a Internet a tódolos centros 
educativos non universitarios 
(os universitarios xa o están), 
mediante unha soa terminal de 
ordenador por centro, no canto de 
promete-la conexión futura en 
ordenadores individuais que nin 
sequera se sabe que diaño de real 
utilidade educativa poden chegar 
ater? 
Por favor, non nos falen da 
educación do século XXI cando 
aínda non conseguiron desterra-Ia 
do XIX. 

Teatro
 
e Educación
 

Moitos grupos teatrais galegos 
andan metidos nunha louvable 
dinámica de actuacións dirixidas 
ós centros educativos. Polo que 
puiden comprobar, son actividades 
que esles grupos se toman moi 
seriamente, non como simples 
operacións de recheo para sacar 
uns cartas suplementarios. 
Ós centros de ensinanza chegan, 
xunto coa propaganda sobre 
as futuras representacións, 
materiais didácticos adaptados para 
o alumnado, ou para uso 
do profesorado. Ámarxe da maior 
ou menor calidade didáctica destes 
materiais de apoio persoalmente 
debo dicir que os máis dos que vin 
son moi aceptables, 
cunha orientación preferentemente . 
dirixida ás áreas de lingua 
e literatura galegas eó tratamento 
de contidos transversais (educación 
en valores), o simple feito de que 

grupos profesionais de teatro se 
preocupen por producilos, e non 
de calquera maneira, proba 
unha atención pala especificidade 
da relación educativa co teatro que 
sería moi conveniente que se 
xeralizara noutros campos (por 
exemplo, museos -moitos tamén 
o fan-, salas de exposición ede 
concertos, cines, librerías, mesmo 
equipos de fCltool ou doutros 
deportes...). 
Non se me entenda mal. Non estou 
apropór unha "didactización" 
ou "pedagoxización" de tódalas 
actividades culturais ou de ocio. 
O que quero salientar é que, se 
se quere dispór no futuro de 
cultivadores eespectadores 
educados destas actividades, 
cómpre comezar por educa los. 
Isto é tanto máis urxente naquelas 
actividades que están en devalo no 
actual mercado cultural, como o 
teatro ou adanza, porque neste 
caso o que está en xogo é 
simplemente a pervivencia mesma 
desas actividades, abandonadas 
polo seu público tradicional 
(a burguesía) e incapaces de 
conectar cun novo público diante 
da competencia brutal da industria 
masiva de ocio (de ocio inculto, 
cumpriría precisar). Pero non é 
menos necesario en actividades de 
afluencia masiva, como 
o mesmísimo fútbol, ande o apoio 
ó propio equipo tantas veces se 
confunde ca desprezo ou odio polo 
rival, xérmolo de actitudes 
xenófobas e racistas, sen que 
ninguén intente cortalas. Eu, que 
nunca fora ó fútbol, caín 
na tentación hai pouco, convidada 
por un amigo, e non puiden 
aguantar ata o final, e non porque 
me aburrira ver correr a tantos 
homes en pantalón curto atrás 
do balón, como di o tópico fácil, 
senón polo noxa que me daba 
escoita-Ios berros de boa parte 
dos siareiros, sobre todo, por certo, 
os máis novas. 
Pero, en fin, íamos falar de teatro. 
Entre as compañías que se están a 
preocupar de propór programas de 
apoio para escolares, citarei tres 
O teatro de Aquí, acompañía que 
dirixe Roberto Vidal Bolaño, 
representa Anxeliños, obra que 
parece gustar á rapazada a xu Igar 

palas risas con que acompañan 
acomedia. Tamén rin moito con 
Fábula, de Áncora Produccións, 
e Unha rosa é unha rosa, de Teatro 
de Noroeste, sobre un texto de 
Suso de Toro. Se eu ti vese que pór 
algunha eiva, paría ade que 
quizais se está abusar do xénero 
da comedia, como se se 
desconfiase da posibilidade de 
comunicar co público mozo con 
outros xéneros teatrais máis serios. 
Unha desconfianza probablemente 
fundada, pero que eu agradecería 
que alguén intentase arriscar 
superar. En caso contrario, 
aeducación teatral que se pretende 
proporcionar a este público xove, 
chamada ase-lo público de mañá, 
está a promover un perigoso 
equívoco: o de que o teatro só é 
cousa ele rir. Econ isto estase 
tamén contribuíndo afomentar
entre a mocidade unha limitada 
concepción do cultural como 
simple obxecto de diversión. Aínda 
que neste caso, polo menos, sexa 
unha diversión intelixente. 

Cine 

Encántame ese cine combativo que 
o thatcherismo ten producido en 
Gran Bretaña e Irlanda. O gran 
mestre é Ken Loach (Chovendo 
pedras, Rif Ra~ Axenda ocuita), 
e tras del viñeron outros directores 
eoutras películas, todas ca 
denominador comCIIl de usa-lo 
xénero da comedia para 
denuncia-la agresividade do 
capitalismo da era thatcheriana, 
ede ter como protagonistas a 
heroes proletarios. A estas alturas, 
cando a memoria da vella dama 
indigna xa por sorte comeza a se 
esvaír (repitámolo unha vez máis), 
este cine constilúe un xénero 
propio dunha envexable vitalidade. 
Os últimos exemplos son Brassed of 
(titulada en español Tocando 
ó vento, aínda que podería titularse 
mellar algo así como A banda está 
pechada) e Full Monty (esta 
simplemente non atraducen). 
Coido que o cine británico 
(e irlandés: non hai que esquecer 
Café irlandés ou A camioneta, de 
Stephen Freare) é case o único 

espacio cinematográfico ohde é 
posible confirmar aexistencia 
do vello proletariado combativo. 
Dáme por pensar que quizais 
o aznarismo poida traer como 
secuela inesperada 
o descubrimento, por parte dos 
nasos real izadores 
cinematográficos (os actuais 
ou outros novas), da existencia 
da clase obreira como potencial 
suxeito cinematográfico. Quen 
sabe, quizais agran dereita 
no poder teña avi rtude de 
descubrir para o naso cine 
o protagonismo dese proletariado 
que marre, aun ritmo desusado 
no resto da Unión Europea, nos 
andamios, nas minas e no mar. 
Pode que daquela o protagonismo 
xa non se reparta, como acontece 
agora, entre as figuras burguesas 
eaatracción da marxinalidade. 
Airbag, unhitpelícula que fai 
estragos entre a mocidade, é 
un exemplo paradigmático disto: 
os heroes pri nci pa is son tres 
mangantes da alta burguesía vasca 
que se van de pulas, 
e os secundarios putas 
e narcotraficantes. Por certo, 
Manquiña, coa súa interpretación 
do narco Pazos, vai camiño de 
crear un novo esterotipo de galego 
capaz de superar ó sereno que 
facían Xan das Bolas nas comedias 
franquistas dos anos cincuenta. 
A aparente crítica durísima e 
omnicomprensiva das institucións 
deriva finalmente nunha case 
explícita mensaxe cínica, no fondo 
perfectamente asumible polo 
poder; posta que aquí todo 
o mundo rouba e está corrompido, 
corrompámonos nós tamén eque 
cada quen arrepañe co que poida. 
Algo radicalmente diferente do que 
se deduce das admirables comedias 
británicas, ande a unión solidaria 
ecombativa se abre paso por entre 
medias de mentira, acobiza 
eo individualismo. A mín, que 
queren que !les diga, interésame 
moito máis isto último, aínda que 
soe a programa do sesentaeoito. 
Despois de todo, o sesentaeoito 
aínda non se acabou. ¡OU alguén 
cre que xa temas atopado as praias 
baixo os lastras do chan? 
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AREFORMA EDUCATIVA
 
EAS HUMANIDADES
 

Entre as moitas acusacións 
que a dereita lanzou sobre a 
Reforma Educativa, promovida 
desde o goberno do PSOE, a de 
supór un retroceso do ensino das 
humanidades foi unha das que 
chegou a ter máis éxito, mesmo 

- -entre sectores alleos á súa direc
ta influencia ideolóxica. Como 
era de esperar, esta acusación 
atopou particular eco entre os 
sectores do profesorado poten
cialmente afectados por ese 
suposto retroceso: o profesorado 
das linguas clásicas, o de filoso
fía e, en, menor medida, os de 
historia, que vían como efectiva
mente, nos novos planos de 
estudio, as horas previstas para 
as súas materias descendían. A 
lexítima defensa de intereses 
corporativos mesturábase así 
cos argumentos pedagóxicos e de 

política educativa, facendo dificil 
a correcta avaliación dos funda
mentos dunhs e dos outros. 

Xa no poder, a dereita, por 
boca da súa ministra de Educa
ción, relanza o tema, agora bai
xo a forma positiva de "defensa 
das humanidades", como un ins
trumento máis para a definitiva 
descafeinización dos aspectos 
máis anovadores da Reforma 
Educativa. Desde a perspectiva 
da ensinanza da Historia, nes
tas mesmas páxinas Ramón 
Facal ten aportado datos indis
cutibles sobre a falsidade do 
suposto retroceso no tempo adi
cado a esa materia nos novos 
curricula. A recente polémica 
orixinada pola proposta da 
ministra de fixar uns contidos 
"mínimos" para todo o Estado, 
veu confirmar que o que real
mente está en xogo non é a 
maior ou menor atención' a esta 
materia, senón unha determina-

Arecente polémica orixinada polo proposta da ministra
 

de fixar uns contidos "mínimos" para todo oEstado, veu confirmar que
 

o que realmente está en xogo non éa maior ou menor atención a esta materia,
 

senón unha determinada concepción do seu ensino que,
 

segundo oenfoque ministerial, pretende regresar áaprendizaxe memorística
 

de datas enomes e impór unha visión unitaria da historia de España.
 

Irevisto r;jJJ84etlliJ!! l'. I 

da concepción do seu ensino 
que, segundo o enfoque ministe
rial, pretende regresar á apren
dizaxe memorística de datas e 
nomes e impór unha visión uni
taria da historia de España. 

.OLUGAR DA FILOSOFíA 
NO BACHARELATO 

A aparición dos primeiros 
textos de Filosofía supostamen
te adaptados ó novo bacharela
to, proporcióname a oportunida
de de avanzar tamén algunha 
reflexión sobre a posible reper
cusión deste debate nestoutra 
materia. A maioría do profeso
rado de Filosofía veu defenden
do a idea de que a persistencia 
desta materia no novo bachare
lato, non só como iniciación o 
estudio dos seus principais 
temas Ca Iniciación á Filosofía é 
materia troncal para tódolas 
modalidades de bacharelato, no 
primeiro curso do novo bachare
latos), é esencial para o cumpri
mento de varios das finalidades 
e dos obxectivos previstos na 
LOXSE para o bacharelato. En 
xeral, afirmase que a formación 
de cidadáns democaráticos, 
capaces de desenvolver un pen
samento autónomo, emancipa
do e crítico, sería particular
mente difícil sen os contidos, 
valores e procedementos que 
proporciona esta disciplina. 

Hai, sen dúbida, plausibles 
razóns para refrendar esta 
defensa da presencia da Fi
losofía nos novos bacharelatos. 
No obstante, suxirQ polo menos 
tres argumentos que deberían 
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obrigar a matizar esta centrali
dade que se atribúe ó ensino da 
Filosofía: 

1. En primeiro lugar, a Fi
losofía nin é nin debe se-lo 
único marco disciplinar onde se 
poida promover e se promova o 
espírito crítico. Pola contra, 
tódalas materias poden e deben 
incorpora-la dimensión crítica. 
Nada podería facer, a favor do 
desenvolvemento das capacida
des críticas, unha Filosofía críti
ca aillada nun contexto de disci
plinas dogmáticas. 

2. Tampouco se debería es
quecer que, como máis adiante 
poderemos comprobar, a Filoso
fía non é en absoluto inmune á 
interpretacións dogmáticas. 

3. Ningunha reforma do 
curriculum sería posible se os 
corpos docentés xa existentes se 
empecinasen en manter inamo
vible o seu estatuto profesional" 
e o estatuto da súa disciplina. E 
preciso contempla-la evolución 
dos coñecementos, a aparición 
de novas disciplinas como froito 
desa evolución, e a conveniencia 
de que o curriculum escolar 
reflicta esa evolución, para o cal 
algunhas das materias antes 
existentes deberán deixa-Io seu 
lugar ás novas, dado que non é 
posible trasladar tódolos novos 
saberes ó curriculum. 

Estas tres observacións debe
rían contribuír atenua-Ia impor
tancia concedida ó ensino da 
Filosofía, ou cando menos obri
gar a contemplala desde unha 
perspectiva non exclusivamente 
centrada na propia materia, 
senón en relación coas outras 
disciplinas, incluídas aquelas 
hoxe fórá do curriculum escolar 
e que levan anos relcamando un 
lugal nel (a psicoloxía ou a socio
loxía, por exemplo). 

ANÁLlSE DOS NOVOS MANUAIS 
DE FILOSOFíA 

En calquera caso, a análise 
dos primeiros textos de Filoso
fía (*) para o novo bacharelato, 
propostos por diversas edito
riais, proporciona algúns datos 
significativos. Advirto que esta 

análise se limitará a datos case 
exclusivamente cuantitativos, 
sen entrar a xulgar a fondo nin 
os enfoques didácticos nin a 
selección de contidos, agás nun 
caso moi manifesto, que se 
comentará máis polo miudo. 

Decidín adoptar como base 
para a análise as referencias a 
autores aparecidas'nos diferen
tes textos. O primeiro que des
taca é que o número de autores 
citados é altísimo, oscilando 
entre os 60 do texto de Penta (J. 
M. Souto Rodríguez) e os 178 de 
Mc Graw Hill (López Molina e 
Abad Pascula). Por outro lado, 
en xeral os autores contemporá
neos son minoría, tanto en rela
ción co seu número total, como, 
sobre todo, polo número de 
veces que son citados. Así, unha 
lista dos autores máis citados 
coloca en primeiro lugar a Kant 
(citado nun total de 300 veces, 
sumadas a referencias en tódo
los textos), seguido de Aristó
teles (237 veces), Platón (148) e 
Marx (114). Todos eles teñen 
referencias en. tódolos textos. 
Kant é o autor máis citado en 
Penta, Mc Graw Hill, Santilla
na e SM; Aristóteles en Anaya e 
Edelvives. Son tamén citados 
en tódolos textos Nietzsche (80 
veces en tota}), Epicuro (59 
veces), Stuart Mill (55), Aran
guren (30) e Sartre (24). 

Aínda que, de entre os auto
res contemporáneos, os únicos 
citados en tódolos textos son o 
filósofo español recentemente 
falecido José Luis Aranguren e 
Jean Paul Sartre, non son os 
máis citados. Os autores con
temporáneos máis citados son 
Habermas (78 veces) e Rawls 
(56), pero tanto como un como 
outro non teñen ningunha cita 
en dous textos 1• 

¿Qué se pode deducir destes 
datos? En primeiro lugar, que 
parece persistir unha concep
ción dos manuais para o ensino 
da filosofía fortemente ancora
dos no enciclopedismo, no amo
reamento de nomes, xeralmente 
acompañados de citas textuais 
ou descricións de ideas ou posi
cións filosóficas. Un enfoque 
que presiona cara a un tipo de 

aprendizaxe memorística e que 
se acomoda mal coa recomenda
ción da reforma, segundo a cal 
debería tenderse cara a unha 
selección de poucos contidos 
sobre os que traballar intensa
mente, e non de moitos vistos 
superficialmente. 

En segundo lugar, que, a 
pesar de non se tratar dunha •• • • • • • • • • • 
historia da filosofía, os grandes 
autores clásicos ocupan o centro 
de atención, mentres que as AFilosofía 
aportacións contemporáneas, 
na maior parte dos casos, só nin é
quedan nun segundo e a miudo 
moi lonxano plano. Isto previsi- n,'n Jebe seJo 
blemente trasladará ó alumna- al " 
do unha imaxe da filosofía como 
algo morto, do pasado, máis que único marco 
como algo propio do seu tempo. 

En terceiro lugar, a enorme disciplinardispersión de autores citados e a 
relativa escasa coincidencia 
sobre os citados entre os textos,' - onde se poida 
semella proba-lo baixo grao de 
consenso académico existente promoversobre cales son as "autoridades"
 
indispensables para a aprendi

zaxe da filosofía neste nivel edu esepromova
 
cativo. Ou, dito doutro xeito,
 
non existe consenso entre os O espírito crítico
 
redactores dos manuais de
 
Filosofía para o bacharelato
 
sobre cal debe se-lo canon de
 
grandes autores e teorías, fóra • • • • • • • • • • •

deses nove nomes indispensa
bles (Kant, Aristóteles, Platón,
 
Marx, Nieszsche, Epicuro,
 
Stuart Mill, Aranguren e Sar
tre). Non obstante, isto tamén
 
podería ser susceptible dunha
 
interpretación case antagónica:
 
se os devanditos redactores
 
abandonaran a súa pretensión
 
enciclopedista, ben podería afir
marse que o tal canon existe,
 
que xustamente estaría formado
 
por eses noves autores e as teo
rías filosóficas que os caracteri
zan, e que arredor deles e delas
 
debería concentrarse a aprendi
zaxe do alumnado.
 

UN EXEMPLO DE FILOSOFíA
 
ESCASAMENTE CRíTICA
 

Finalmente, a disputa da 
primacía entre Kant e Aristó
teles parece reproduci-Io actual 
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Cando se fala da defensa das humanidades,
 
cómpre comezar por clarexar
 

de que humanidades estamos a falar.
 

enfrontamente entre kantianos 
e aristotélicos, particularmente 
visible no campo da ética e a 
filosofía política, e que se recolle 
explicitamente en varios dos 
manuais. 

Precisamente un destes, o da 
editorial Edelvives (obra de José 
Ramón Ayllón Vega), que é 
quen menos atención relativa 
presta a Kant (cítao 19 veces, 
por 56 de Aristóteles; no manual 
de Penta tamén aparece Kant co 
mesmo número de citas, pero 

_.'	 coa diferencia de que neste caso 
é o autor máis citado), fai, na 
liña do comunitarismo neoaris
totélico, unha crítica explícita e 
sen matices da ética formal 
("cando se concede prioridade 
moral á autonomía cáese no for
malismo, pero ternos comproba
do que se a ética non é material, 
non é ética", páx. 244). 

O autor deste texto defende, 
de modo categórico, un funda
mento heterónomo e de carácter 
relixioso da moralidade, lanzan
do advertencias apocalípticas 
contra a (supo sta) caída no 
hedonismo e no individualismo 
derivada do ateísmo: 

"Desde a Revolución france
sa, o deber foi defintivamente 
alixeirado do seu fundamento 
divino, e só quedou apoiado nun 
fundamento civil. Hoxe estamos 
máis empeñados que nunca na 
vella pretensión do superhome: 
acabar co mesmo deber e subs
tit Os ylilMiiJ;z'tÉd ti]' .1 ... 
quistar unha autonomía case 
absoluta, implantar sobre a 
tumba do deber o reinado da 
real gana" (páx. 243). 

A partir disto, o autor pro
pón directamente unha moral 
de contido abertamente confe
sional, segundo a cal a familia 

"aparece como naturalmente 
monógama e estable" e, en con
secuencia, "o divorcio lesiona 
gravemente a vida social" (páx. 
257), e o aborto "é o problema 
máis grave do noso tempo en 
relación co respecto á vida 
humana" (páx. 260). Aínda que 
critica o "capitalismo salvaxe", 
salienta que "non falamos de 
substituí-lo modelo capitalista 
polo socialista" (páx. 271) e fai 
unha explícita defensa da pro
piedade privada. Finalmente, 
defende a democracia, pero non 
sen advertir que o pluralismo 
non se debe confundir co relati
vismo (páx. 281), para acabar 
facendo unha ambigua interpre
tación do "significado clásico" de 
tolerencia, segundo a cal debe 
entenderse como "permiti-lo mal 
sen aprobalo". Iso si, recoñece 
que hai unha segunda acepción 
interpretable como respecto á 
diversidade (páx. 283), pero ad
vertindo que, á marxe do debate 
político, hai uns "valores absolu
tos" indiscutibles que ningún 
consenso pode modificar (páxs. 
286 e 287). 

Este libro, como era de espe
rar, está a levantar gandes 
polémica·s. O autor tamén o pre
vía e, antes dos capítulos máis 
controvertidos, cúrase en saúde 
protexéndose das seguras críti
cas baixo o escudo... ¡da mesmí
sima LOXSE!, e remitindo esas 
críticas ó dogmatismo do "politi
camente correcto". Algún dos 
seus críticos demandan mesmo 
a retirada do libro. Pola miña 
parte, comprobadas como están 
a anda-las cousas, case me con
formaría con que non nolo 
poñan de manual 9brigatorio. 

AS HUMANIDADES 
EATRADICiÓN HUMANISTA----_._-

Certamente, cando se fala da 

defensa das humanidades, cóm
pre comezar por clarexar de que 
humanidades estamos a falar. 
Nun fermosos libro, Allan Bu
1l0ck2 describe o nacemento do 
sistema clásico de ensino huma
nístico coa creación por Wilhelm 

von Humboldt, durante a súa 
breve etapa como "xefe do 
departamento de educación do 
estado prusiano" (1809-1810), 
do Gymnasium humanista, "que 
tiña por obxectivo a formación 
da personalidade a través 
dunha educación xeral, baseada 
no estudio do grego, o latín, as 
matemáticas e o alemán" (páx. 
116). Practicamente, ninguén 
discutía entón, nin se discute 
agora, que esa reforma dotou a 
Alemaña do sistema educativo 
máis avanzado da súa época, e 
que mercé a iso o cidadán ale
mán merecía ser considerado o 
máis culto do mundo. 

Pero, esa mesma culta cida
danía foi a que, nunha impor
tante proporción, apoiou activa
mente dous réximes políticos 
autoritarios, ultrapatrióticos, 
militaristas, expansionistas e 
xenófobos, que provocaron dous 
grandes Guerras Mundiais. Sen 
dúbida, é pouco coñecida a sim
patía que Adolf Hitler tiña polo 
modelo de ensino humanístico 
tradicional, por iso coida que 
non está de máis lembra-lo que 
dicía no seu Mein Kampf: 

"É un trazo característico da 
nosa idade materialista que a 
nosa educación científica se 
oriente sempre case exclusiva
mente ás ·disciplinas materiais 
(realen), é dicir, ás matemáticas, 
a física, a química, etc. Aínda 
que isto sexa moi necesario 
nunha época na que predomi
nan a química e as técnicas, e 
na que estas representan, polo 
menos aparentemente, os logros 
máis visibles, non obstante é 
moi perigoso que nunha nación 
a educación básica se apoie case 
exclusivamente sobre tales ali
cerces. Pola contra, a educación 
básica debe ser sempre ideal, 
debe corresponder principal
"MM! M &1§@j$AM§ li&liMiMAL 
cas e proporcionar unicamente 
as bases para unha posterior 
especialización científica. Dou
tro xeito, renúnciase a unhas 
enerxías que sempre serán 
necesarias para a salvación da 
nación, antes que calquera disci
plina técnica ou doutro tipo." 
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o e t u o I d o d e
 

Tomei este texto dun impre
sionante estudio de Luciano 
Canfora3 que documenta ex
haustivamente a activísima coo
peración dos máis destacados 
estudiosos do mundo clásico gre
corromano (helenistas, latinis
tas, historiadores) co fascismo 
italiano. Aínda que o estudio se 
centra no caso italiano, propor
ciona tamén abundantes probas 
sobre a paralela connivencia dos 
seus colegas alemán co nazismo. 

Naturalmente, tan falsa 
sería a tese de que o ensino 
humanístico conduce ó nazifas
cismo, como a contraria de que 
é o único ou esencial instrumen
to para a promoción dunha 
cidadanía democrática e respec
tuosa cos dereitos humanos, 
Pero acontece que é esta xusta
mente a tese na que se apoian 
os defensores dos contidos 
humanistas. Cómpre, pois, dicir 
claramente que se trata dunha 
false tese. 

Se o modelo alemán, fundado 
no ensino das linguas clásicas, 
non só non evitou, senón que 
puido ser instrumentodado polos 
réximes nazi e fascistas ó servi
cio dos seus intereses ideolóxi
cos, con respecto á filosofía cabe
ría tamén opór exemplos históri
cos antagónicos que non permi
ten tomala como esa referencia 
indispensable para unha ideal 
formción democrática que 
algúns pretenden. Por exemplo, 
mentres o sistema educativo 
portugués vén ofertando, desde 
comezos de século, ata tres 
materias filosóficas no bachare
lato, incluído o dilatado período 
salazarista co seu estrambote 
caetanista (como tamén en 
España o franquismo instituíu a 
dobre oferta de Iniciación e 
Historia da Filosofía que a maio
ría do profesorado de Filosofía 
insiste en manter), o modelo 
anglosaxón, común a Gran Bre
taña e os Estados Unidos, non 
contempla xeralmente unha dis
~iplina filosófica no bacharelato. 
E obvio que a tradición demo
crática é historicamente máis 
prolongada nos países anglosa
xóns que nos ibéricos. 

HUMANISMO ECIENCIA 

Insisto en que tan errónea 
sería a absurda interpretación 
de que a disciplina filosófica 
favorece a implantación das dic
taduras como a de que é indis
pensable para a formación de 
cidadáns demócratas. O proble
ma, baixo o meu punto de vista, 
é que se leva arrastando un 
equívoco que cumpriría desfa
cer, probablemente derivado 
dunha vella dualidade hoxe en 
día de escasa pertinencia. 
Refírome á tradicional oposición 
entre ensino de humanidades e 
ensino científico, ou, en verba 
vulgar, entre "letras" e "cien
cias", co correlato de que o pri
meiro promovería unha forma-o 
ción ':humanista" e o segundo 
non. E esta forzada asimilación 
a que provoca o equívoco segun
do o cal a formación científica 
quedaría fóra da tradición 
humanista, unha afirmación de 
todo punto insostible. 

Bullock, no seu libro citado, 
suliña que ata mediados do 
século XIX non se deu a separa
ción entre ciencias e humanida
des (páx. 185), que é producto 
da crecente especialización 
daquelas. Por suposto, isto sig
nifica que o desenvolvemento 
científico é parte inseparable da 
tradición humanista, no sentido 
de que os ideais de formación da 
persoa dirixidos a estimula-la 
plena manifestación dos seus 
potenciais en tanto que ser 
humano racional e autónomo 
incluiron o coñecemento científi
co. O mesmo Bullock sinala que 
a moderna especialización cien
tífico-técnica sería a causante 
da dicotomía entre ciencia e 
humanismo, que se veu sumar á . 
tradicional entre dogmatismo 
relixioso e humanismo. 

En consecuencia, por unha 
parte a propia especialización 
científica derivou na escisión 
entre ciencias humanas e cien
cias da natureza, xerándose a 
discutible interpretación de que 
as primeiras seguían a ser parte 
indispensable da formación 
humanista, pero non a segunda. 

.. 

En base a esta interpretación, é 
habitual considerar un signo de 
incultura ignora-las principais 
obras de Shakespeare ou non 
coñece-Io Quixote, pero non que 
non se saiba cal é a diferencia 
entre a concepción darwinista e 
a lamarckiana da evolución, ou 
en que consisten as xeometrías 
non euclidianas. En realidade, 
sería só unha determinada con
cepción do coñecemento científi
co-técnico, asimilable ó que 
Habermas denomina razón ins
trumental, a caracterizable 
como antagónica dunha forma
ción humanista. Pola contra, 
cabe dicir que, como o propio 
Habermas salienta, non é posi
ble unha racionalidade emanci
patoria sen ter presente a con
tribución das ciencias. 

Para rematar, é magoa com
probar que a dereita, unha vez
máis, a través do debate sobre 
as humanidades conseguíu 
levar ó seu rego a tantas perso
as que agora, non sei se dema
siado tarde, comezan a decatar
se de que, por: debaixo do deco
rado das belas letras sobre a 
gran cultura e o sagrado pasa
do, tan só asoma a vella teima 
do dogmatismo ideolóxico. 
Quede para outro intre seguir 
reflexionando sobre o que debe
ría se-lo único obxecto do deba
te: cales son as grandes áreas 
de coñecementos e as fontes 
diciplinares das que se debe 
nutri-Io curriculum escolar nos 
niveis universitarios dirixidos a 
proporciona-la formación básica 
dun ddadán do noso tempo 
nunha sociedade democrática. 

(*) Os textos analizados foron os edita

dos por Anaya (Calvo e Navarro
 
Cordón), Edelvives (Ayllón Vega), Mc
 
Graw Hill (López Malina e Abad
 
Pascual), Penta (Souto Rodríguez),
 
Santillana (Cortina e outros) e SM
 
(Tejedor Campomames).
 
1 Considero "autor contemporáneo"
 
aquel que desenvolveu a súa obra
 
durante o presente século.
 
2 A. Bullock (1989). La tradición huma

nista en Occidente. Madrid, Alianza
 
Editorial.
 
3 L. Canfora (1991). Ideología de'los 
estudios clásicos. Madrid, AKal. 
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