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A refornta 'educativa
,
xa está en ntarcha

Será moi
difícil reciclar
ó profesorado
de educación
infantil e primaria
ministro de Educa
ción, Javier. Solana,
deu a conoce-los pro
xectos de reais decretos que
desenvolven a Loxse, despois
da Conferencia de conselleiros
de Educación das sete comuni
dades autónomas con compe
tencias en materia educativa,
que presid.ida polo ministro se
celebrou a pasada semana en
Madrid. Os proxectos de reais
decretos presentdos son os
que regulan as ensinanzas mí
nimas, os requisitos mínimos
dos centros e o calendario de
aplicación da Reforma.
A estes borradores hai que
engadir os dous que se están a
negociar na MeSa Sectorial de
Educación, nos que se regula o
ingreso con carácter transitorio
na función pública docente e
outro polo que se regula a mo
bilidade entre carpos docentes
e o primeiro acceso á condición .
de catedrático.
Polo seu interese para o con
xunto de profesorado damos
comprida información do conti
do dos borradores no relativo ó
calendario en ensinos mínimos.
Considérase que no mes de
abril, cando sexan publicados
no B.O.E., entrarán en vigor es
tes decretos.
Un dos aspectos máis sobre
saintes da reforma educativa é
o que se refire á reducción do
número de alumnos/as por aula,
xa que este ven senda un dos
cabalas de batalla máis impor
tantes dos últimos anos na ensi
nanza en Galicia.
Aulas con máis de coarenta
alumnos/as ven senda o normal
nos derradeiros anos, con todo
o que elo 'conleva de disminu
ción da calidade do ensino.

o

O número de alumnos por aula verase reducido

O

Vlnteclnco alumnos
Pois ben, según a reforma
educativa posta en marcha polo
Ministerio, a partir do curso
1992-93, para os centros sosti
dos con fondos públicos o nú
mero máximo de alumnos/as
por aula no primeiro curso de
Educación primaria será de vin
tecinco. Este compromiso da
Administración Educativa es
tenderase ó 2" curso a partir de
1993-94; ó 3° no 1994-95; 04°
no 1995-96; ó 5° no 1996-97 e ó
6° no 1997-98.
_
A partir do curso 1994-95, pa
ra os centros sostidos con fon
dos públicos o número máximo
de alumnos/as por aula no pri
meiro curso de E.S.O. será de
trinta, este compromiso esten
derase ó 2° curso a partir do
ano 1995-96; ó 3° no 1996-97 e
ó 4° no 1997-98.
As diferentes Administracións
Educativas competentes pode
rán. adaptar estes prazos, en
función da súa propia planifica
ción e dentro do ámbito tempo
ral de dez anos establecido pa
la Loxse. As Administracións
Educativas procederán a crea-

Aa aulas terán menoa de coare!rta alumnos.

ción progresiva dos servicios
especializados de orientación
educativa, psicopedagóxica e
profesional que atendan ós
centros docentes, de xeito que
o proceso quede completado
no momento da implantación to
tal dos respectivos niveis e eta
pas do novo sistema. Dentro do
ámbito temporal deste calenda
rio, as Administracións Educati
vas dotarán progresivamente,
ós centros que o requiran de
profesorado e doutro persoal
de apoio para a axeitada aten
ción do alumnado con necesi
.dades educativas especiais.
Ca fin de permiti-Ia estensión
dos ciclos formativos de forma
ción profesional e a introduc
ción progresiva do Bacharelato,
as Administracións educativas
poderán dispoñe-Ia implanta
ción do segundo ciclo da Edu
cación Secundaria Obrigatoria,
nun número determinado de
centros, con anterioridade ós
prazos previstos.
MANUEL BRAGADO
(Nova Escala Galega)

•
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A dificulto
implantación

A partir de agora e cando ás
administracións educativas lIes
agarda o trago máis difícil: ven
ce-los receos do profesorado
sobre os resultados educativos
da Lei e acadar un maior apoio
social. Estes receos e descon
fianzas son razonables, porque
o Ministerio e a Consellería de
Educación non quixeron ou non
puideron transmitir Ó profesora
do, e por ende a toda a comuni
dade educativa, as interrogan
tes da reforma.
O profesorado ten pouca in
formación sobre as consecuen
cias da Reforma que ven, e os
esforzos de difusión e debate
atoparon moi escasa acollida
nos centros escolares.
Pouco a pouco vanse coñe
cendo algunhas das concre
cións da implantación da Refor
ma. O establecemento dun ca
lendario, do que damos conta
nestas páxinas, que parece xa
definitivo, amosa que o Ministe
rio de Educación quere un ritmo
rápido para a implantación da
reforma educativa nas etapas
infantil e primaria (dos 3 os 12
anos), optando por unha certa
ralentización da educación se
cundaria obrigatoria, etapa na
que hai unha coincidencia xera
/izada que é clave no éxito da
presente reforma educativa,
tanto polo seu carácter com
prensivo, como polas modifica
cións que se introducen no or
denamento da formación profe
sional, na organización dos
centros e do profesorado.
O calendario está para dez
anos e ten un caracter prescriti
vo para tódalas Comunidades
Autónomas, admitindo a posibi
lidade dunha implantación anti
cipada, en determinados cen
tros, do segundo ciclo da Se
cundaria Obrigatoria.

Criterio

o reclelaxe do profesorado aerá un grave problema en Gallela.

CALENDARIO

Un ámbito temporal de dez anos
• Curso 1991-92: implantación gradual do se
gundo ciclo da Educación Infantil.
• Curso 1992-93: implantación con carácter
xeral do primeiro ciclo da educación primaria
(deixarán de impartirse as ensinanzas de 1° e
2° de EXB).
• Curso 1993-94: implantación con carácter
xeral dos ciclos segundo e terceiro da educa
ción primaria. (deixarán de impartirse as ensi
nanzas de 3°, 4°, 5° e 6° da EXB).
• Curso 1994-95: implantación con carácter
xeral do primeiro ciclo de educación secunda
ria obrigatoria (deixarán de impartirse as ensi
nanzas de 7° e 8" de EXB).
• Curso 1995-96: implantación con carácter
xeral do terceiro curso da educación secunda

ria obrigatoria (deixarán de impartirse as ensi
nanzas de 10 de BUPe 10 de FP1).
• Curso 1996-97: implantación con carácter
xeral do cuarto curso de educación secundaria
obrigatoria (deixarán de impartirse as ensi
nanzas de 2° de BUP e 2° de FP1).
• Curso 1997-98: implantación con carácter
xeral do primeiro curso de Bacharelato e da
Formación Profesional de grado medio.
Curso 1998-99: implantación con carácter xe
ral do segundo curso de BUP (deixarán de
impartirse as ensinanzas de COU e 2° de FP2).
• A FP específica de grado superior implanta
rase progresivamente ó longo deste calenda
rio. En todo caso no curso 1999-2000 deixarán
de impartirse as ensinanzas de 3° de FP2.

O día de hoxe, descoñecé
mo-Io criterio da Consellería de
Educación. Sen embargo, dubi
damos da viabilidade deste ca
lendario na nosa Comunidade,
onde precisamente, ainda non
se publicou oficialmente docu
mento curricular ningún sobre
educación primaria. Onde non
se planificou o proceso de im
plantación, tanto no referido á
rede de centros, ou á comarca
/ización dos servicios e recur
sos de apoio ós centros, a reci
claxe do profesorado en linguas
estranxeiras, onde non existe
unha valoración dos custes fi
nancieiros, nin un compromiso
por parte da Consellería de
Educación de asumi-Ias medi
das de mellora da ca/idade
educativa que propón o Minis
terio de Educación e Ciencia.
Será moi difícil reciclar en
Galicia a todo o profesorado de
educación infantil e primaria, no
novo marco curricular que se
propón, nun so curso académi
co. Será moi difícil comeza-Ia
implantación gradual do segun
do ciclo de educación infantil,
que recordemos se inicia ós 3
anos, xa no vindeiro curso, que
está a seis meses vista.

N A ESCOLA
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.EDUCACION PRIMARIA
Cada centro
docente
completará e
desenvolverá
o currículo
~.

A

Loxse establece que a
educación
primaria,
dos seis ós doce anos,
organizarase en tres ciclos de
dous anos de duración cada
un.
Os alumnos deberán acada
los seguintes obxectivos ó lon
go da súa participación na Edu
cación Primaria:
• Coñecer e aprecia-lo propio
corpo e contribuir ó seu desen
volvemento, adoptando hábitos
de saúde e benestar e valoran
do as repercusións de determi
nadas conductas sobre a saú
de e a calidade de vida. Actuar
con autonomía nas actividades
habituais e nas relacións de
grupo, desenvolvendo as posi
bilidades de tomar iniciativas e
de establecer relacións afec
tivas.
• Colaborar na planificación e
realización de actividades en
grupo, acepta-las las normas e
regras democráticamente esta
blecidas, artella-Ios obxectivos
e intereses propios cos dos ou
tros membros do grupo, respe
tando puntos de vistas distintos
e asumi-Ias responsabilidades
que correspondan.
• Establecer relacións equili
bradas e, sobre todo, construc
tivas coas persoas en situa
cións sociais coñecidas, com
portarse de xeito solidario, re
xeitando as discriminacións ba
seadas nas diferencias de se
xo, clase social, crenzas, raza e
outras características indivi
duais e sociais do individuo e
da sociedade.
• Comprender e establecer re
lacións entre feitos e fenómenos
do entorno natural e social máis
cercano, e contribuir activa
mente, no posible, á defensa,
conservación e mellora do me
dio ambiente.
• Coñece-Io patrimonio cultu
ral, participar activamente na
súa conservación e mellora e

Dos 2 ós 6 anos establécense
tres ciclos educativos
o

Cada un deles terá dous anos de duración

A avaliaci6n realizarase en
relaci6n COS obxectivos educa
tivos e cos criterios de avalia
ci6n establecidos no currículo.
A avaliaci6n da aprendizaxe do
alumnado será continua e glo
bal, tendo en canta as distintas
áreas do currículo.
O profesorado deberá avaliar
tanto as aprendizaxes do alum
nado 61pngo do curso, como os
procesos de ensino e a súa pro
pia práctica docente durante o
curso.
O remate de cada ciclo, e
como consecuencia do proce
so de avaliaci6n, dedicarase a
promoci6n do alumnado 6 ciclo
seguinte.
No caso de que o progreso
dun alumno non responda glo
balmente 6s obxectivos progra
mados no curso, o profesorado
deberá adoptal-as oportunas
medidas de reforzo educativo
e, no seu caso, de adaptaci6n
curricular para que o alumno
responda.
A decisi6n de que un alumno/
a permaneza un ano máis no
mesmo ciclo educativo s6 po
derá adoptarse unha vez 6 lon
go de toda a etapa da educa
ci6n primaria.

respeta-la· diversidade linguísti
ca e cultural como dereito dos
pobos e individuos, desenvol
vendo unha actitude de interese
e respeto cara ó exercicio deste
dereito. .
• Comprender e expresar todo
tipo de mensaxes orais e escri
tas en castelán e, elaborar no
seu caso, na lingua propia da
Comunidade Autónoma, aten
dendo a diferentes intencións e
contextos de comunicación, así
como comprender mensaxes
orais e escritas sinxelas e con
textualizadas en lingua extran
xeira.
• Comunicarse a través de me
dios de expresión verbal, cor
poral, visual, plástica, musical e
matemática, desenvolvendo a
sensibilidade estética, a creati
vidade e a capacidade para
disfrutar das obras e manifesta
cións artísticás.
• Identificar e prantexar inte
rrogantes e problemas a partir
da experiencia cotiá, empre
gando tanto os coñecementos e
os recursos materiais á m'án co
ma a colaboración doutras per
soas para resolvelos de xeito
. creativo.
• Empregar na resolución de .
problemas sinxelos os procede
mentos oportunos para obté-Ia
información pertinente e repre
sentala mediante códigos, ten
do en conta as condicións ne
cesarias para a súa solución
definitiva.
• Aprecia-la importancia dos
valores básicos que rexan a vi
da e a convivencia humana e
obrar en consonancia con eles.
Enslnanzas mínimas

O artigo cuarto, apartado
dous da Loxse establece que o
Goberno será o encargado de
fixar, en relación cos obxecti
vos, contidos e criterios de ava
liación do currículo, os aspec-

A avaliación
será según
os obxetivos
educativos

Os alumnos deberán realizar ~ planificar actlvldaes en grupo.

Profesor tutor

tos básicos do mesmo que
constituirán as ensinanzas míni
mas coa intención de garantir
unha formación común de tódo
los alumnos e á validez dos títu
los correspondentes.
Neste borrador de decreto de
ensinanzas mínimas, no seu
Anexo número I especifícanse
para as diferentes áreas desta
etapa os aspectos básicos do
currículo: obxectivos xerais,
bloques de contldos (tanto de.
carácter conceptual, procede
mental como actitudinal) e crite
rios de avaliación.

As decisi6ns derivadas do
proceso de avaliaci6n continua
adoptaránse polo profesor tu
tor, 6 remate de cada ciclo ten
do en canta os informes dos
outros profesores do grupo de
alumnos.
O Ministerio de Educaci6n e
Ciencia, previo informe das res
pectivas Comunidades Aut6no
mas, determinará con exactitu
de os elementos básicos dos
informes da correspondente
avaliaci6n, así como os requisi
tos formais derivados do proce
so de avaliaci6n que sexan pro
cisos para garanti-Ia mobilida
de dos alumnos/as.
Todas estas medidas contri
buirán a unha mil/ora xeral da
avalidaci6n global en relaci6n a
súa situaci6n actual no marco
doensino.

Determinación do currículo

As Administracións educati
vas competentes, no noso caso
a Consellería de Educación da
Xunta de Galicia, establecerán

o curríclJlo de educación prima
ria, do que formarán parte, en
todo caso, os ensinos mínimos
fixados polo citado Real De
creto.
Fomentarase a autonomía
pedagóxica e organizativa dos
centros, favorecendo o traballo
en equipo do profesorado e es
timulando a actividade investi
gadora a partir da súa práctica
docente.
Cada centro docente da Co
munidade Autónoma completa
rá e desenvolverá o currículo
mediante a elaboración de pro
xectos e programacións curri- .
culares, respondendo os seus
obxectivos, contidos, criterios
de avaliación, secuenciación e
metodoloxía ás características
do seu alumnado.
M. B.

Areas e horario das Dlaterias
DlÍniDlas de priDlaria
o

Márcanse condicións específicas para a lingua propia

As áreas da educación pri
maria serán: coñecemento do
medio natural e social; educa
ción artística e física; lingoa
castelá, galega e literatura; lin
gua estranxeira e matemáticas.
No anexo 11 do borrador do de
creto establécense para as di
ferentes áreas o horario escolar
correspondente ós contidos bá
sicos dos ensinos mínimos.

B) Para cada un dos outros
ciclos (3° e 4°,5° e 8°)

A) Para o prlmelro ciclo
(1° e 2")

De acordo co establecido no
artigo 4 da Loxse, as Comuni
dades Autónomas con lingua
oficial distinta do castelán, co
mo no caso de Galicia, dispo
rán, en relación cos horarios
dos ensinos mínimos, das áreas
de ámbito lingüístico, do 10%

• Coñecemento do medio na
tural, social e cultural: 175 h.
• Educación Artística: 140 h.
• Educación Física: 140 h.
• Matemáticas: 175 h.

.Coñecemento do medio natu
ral, social e 'cultural: 170 h.
• Educación Artística: 105 h.
• Educación Física: 105 h.
• Lingua castelá e literatura:
275 h.
• Linguas estranxeiras: 170 h.
• Matemáticas: 170 h.

de horario escolar total para a
organización dos ensinos da
sua lingua propia. En todo caso,
garantirán unha distribución
proporcional de dito porcentaxe
entre as áreas lingüísticas.
O borrador do Real Decreto
tamén establece que aquelas
"Administracións
educativas
poderán adapta-lo horario dos
ensinos do primeiro ciclo da
Educación Primaria para gru
pos de alumnos que participen
en programas lingüísticos es
pecíficos, sen prexuicio do
cumprimento do número míni
mo de horas sinaladas para ca
da área no conxunto da etapa,
e respetando os obxectivos e
contidos mínimos".

N A ESCOLA
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EDUCACION SECUNDARIA
Os alumnos'
deben coñecer
e apreciar
o patrimonio
cultural

A segunda etapa obligatoria
vai constar de catro anos
o

Dos 12 ós 17 anos haberá dous ciclos

A

educación
secundaria
obrigatoria
comprenderá catro anos aca
démicos, desde os doce ós de
zaséis anos, organizándose en
doce ciclos de dous anos cada
un. .os alumnos e alumnas de
berán acada-Ios seguintes ob
xectivos ó longo da E.S;O.

• Relacionarse con outras per
soas e participar en actividades
de grupo con actitudes solida
rias e tolerantes, libres de inhi
bicións prexuicios, rexeitando
todo tipo de discriminacións de
bidas á raza, sexo, clase social,
crenzas e outras características
individuais e sociais.

e

• AnaliZa-los mecanismos e
valores que rexen o funciona
mento das sociedades, en es
pecial relativos de deberes e
dereitos ós cidadáns, elétborar
xuizos e criterios persoais e ac
tuar con autonomía e iniciativa
na vida activa e adulta.
• Analiza-los mecanismos bá
sicos que rexen o funcionamen
to do medio físico, valora-las re
percusións que sobre él teñen
as actividades humanas e con
tribuir activamente á defensa
conservación e mellora do mes
mo como elemento dominante
da calidade de vida.
• Coñecer e valora-lo desen
volvemento científico e tecnoló
xico, as súas aplicacións e inci
dencias no seu medio físico e
social.
• Coñecer e aprecia-lo patri
monio cultural e contribuir acti
vamente a súa C'onservación e
mellora, entende-Ia diversidade
lingüística e cultural como un
dereito dos pobos e dos indivi
duos, e desenvolver unha acti
tude de interese e respeto cara
ó exercicio deste dereito.
• Comprender e producir men
saxes orais e escritos con pro
piedade, autonomía e creativi
dade en castelán en lingua pro
pia da súa Comunidade Autó
noma, e ó menos nunha Iingua
estranxeira, empregándoos pa
ra comunicarse e para organi
za-los propios pensamentos, e
reflexionar sobre os procesos
implicados no uso da linguaxe.
• Interpretar e producir con
propiedade, autonomía e crea-

Realizarase tendo en canta
os obxectivos educativos e os
criterios de avaliación estable
cidos no currículo. Será contí
nua e integradora, anque dife
renciada segundo as distintas
áreas. A avaliación será realiza
da polo conxunto dos profeso
res e profesoras do respectivo
grupo de alumnos/as, coordina
da polo profesor tutor, actuando
o profesorado de xeito colexia
do ó langa do proceso de ava
liación. O remate do primeiro
ciclo e de cada un dos cursos
do segundo ciclo, e /'!tomo con
secuencia do proceso de ava
liación, decidirase a promoción
dos alumnos/as ó ciclo ou o cur
I
so seguinte.
Neste contexto de avaliación
contínua, cando o progreso dun
alumno/a non responda ÓS ob
xectivos programados, os pro
fesores/as adoptarán as oportu
nas medidas de reforzo educa
tivo e, no seu caso, de adapta
ción curricular. No marco des
tas medidas, ó remate do pri
meiro ciclo e do terceiro curso
os profesores/as decidirán se o
alumno/a promociona ou non, ó
ciclo ou curso seguinte. A deci
sión adoptada irá acompañada,
no seu caso, de medidas edu
cativas complementarias enca
miñadas a contribuir a que o
alumno acade os obxectivos .
programados. A decisión de
que un alumno/a permaneza un
ano mais nun ciclo ou curso po
derá adoptarse o remate do pri
meiro ciclo ou dalgún dos cur
sos do segundo.

~

• Coñecer e comprende-los
aspectos básicos do funciona
mento do propio corpo e das
consecuencias para a saúde in
dividual e colectiva dos actos e
as decisións persoais, e valora
los beneficios que supoñen os
hábitos de exercicio físico, de
hixiene e dunha alimentación
equilibrada, así como levar un
ha vida sao
• Formarse unha imaxe axus
tada de sí mesmo, das súas
características e posibilidades,
e desenvolve-Ias actividades
de forma autónoma e equilibra
da, valorando o esforzo e a su
peración das dificultades.

Avaliación

Un do. obxetlvo. é comprender e producIr mensaxes oral. e escrito•.

tividade mensaxes que empre
guen códigos artísticos, científi
cos e técnicos, co fin de enri
quece-las posibilidades de co
municación e reflexionar sobre
os procesos implicados no' seu
uso.
• Elaborar estratexias de iden
tificación e resolución de pro:
blemas nos diversos campos
do coñecemento e a exposición
mediante procedementos intui
tivos e de razoamento lóxico,
contrastándoas e reflexionando
sobre o proceso seguido.
• Obter e seleccionar informa
ción utilizando as fontes en que
habitualmente se atopa disponi
ble, tratada de xeito autónomo e
crítico, cunha finalidade previa
mente establecida e transmitila
ós demais de xeito organizado
e intelixible.
• Coñece-Ias crenzas, actitu
des e valores básicos da nosa
tradición e patrimonio cultural,
valorados críticamente e elixir
aquelas opcións que mellor fa
vorezan o seu desenvolvemen
to integral como persoas.
As áreas da Educación Se
cundaria Obrigatoria serán:
ciencias da natureza; ciencias
sociais, xeografía e historia;
educación física; educación
plástica e visual; lingua castelá,
galega e literatura; linguas es
tranxeiras; matemáticas; músi
ca; e tecnoloxía.
As áreas anteriores serán
cursadas por tódolos alumnos o
longo dos dous ciclos da etapa.
Non obstante, no cuarto ano da
etapa, os alumnos e alumnas
haberán de elixir dous das catro
áreas seguintes: ciencias da
natureza; educación plástica e
visual: música e tecnoloxía.
As diferentes administracións
educativas competentes pode
rán dispoñer que a área de
ciencias da natureza se organi
ce, no segundo ciclo da etapa,
en duas materias diferentes,
mantendo, en todo caso, o seu
caracter unitario a efectos de
avaliación. O mesmo poderá

suceder na área de matemáti
cas, que no cuarto curso, pode
rá ser organizada en dúas va
riedades de diferente contido.
Así como tamén o bloque de
contidos: A vida moral e a refle
xión ética, incluido dentro da
área de Ciencias Sociais, que
poderá organizarse como mate
ria -específica dentro do último
curso da etapa.
Ademáis de tódalas áreas
mencionadas, o currículo de
E.S.O. comprenderá materias
optativas, que terán maior lecti
vo o final da etapa. En todo
caso os centros ofertarán, con
carácter optativo para os alum
nos, ás ensinanzas dunha se
gunda lingua ~stranxeira en to~

da a etapa, e da cultura clásica,
ó menos nun ano do segundo
ciclo.

Currículo
Igual que no caso da educa
ción ptimaria, o borrador do de
creto de E.S.O. especifica no
seu anexo 1, para as diferentes
áreas da etapa, os aspectos
básicos do currículo. A Conse
lIería de Educación deberá es
tablecer o currículo de E.S.O.
para Galicia. Deberá fomentar
se a autonomía pedagóxica e
organizativa dos centros, favo
recendo o traballo do equipo
docente.
M.B.

Horarios
escolares
No anexo 11 do borrador deste decreto establécese o horario escolar
correspondente ÓS ensinos básicos dos ensinos mínimos.

A) Para o prlmelro ciclo W e 2" de E.S.O.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias da Natureza: 140 h.
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia: 140 h.
Educación Física: 70 h.
Educación visual e plástica: 70 h.
Lingua castelá e Literatura: 210 h.
Linguas estranxeiras: 210 h.
Matemáticas: 140 h.
Música: 70 h.
Tecnoloxía: 125 h.

B) Para o segundo ciclo (3" e 4° de E.E.U.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias da Natureza: 90 h.
Ciencias Sociais, xeografía e Historia: 100 h.
Educación Física: 70 h.
Educación Plástica e visual: 35 h.
Lingua Castelá e Literatura: 240 h.
Linguas estranxeiras: 240 h.
Matemáticas: 160 h. .
. Música: 35 h.
Tecnoloxía~ 70h.

Ademais dun total de 170 horas, no segundo ciclo, para dúas áreas
a elixir entre as catro mencionadas.
De acordo ca establecido na Loxse Comunidades Autónomas con
lingua oficial distinta do castelán, disporán en relación aos horarios
dos ensinos mínimos das áreas do ámbito lingüístico do 10% do
horario. escolar total para a organización do ensino da súa Iíngua,
garantizando, en todo caso, unha distribución proporcional desta
porcentaxe entre as diferentes áreas lingüísticas.

Diversificacións
curriculares

Para alumnos con mais de
dezaséis anos os equipos do
centes poderán establecer di
versificacións do currículo nos
termos previstos pala LOXSE.
Estas diversificacións estable
ceronse previa avaliación psi
copedagóxica, oídos os alum
nos e os seus pais, e ca informe
da inspección educativa.
Estas diversificacións terán
como obxectivos que os alum
nos/asadqulfan as capacida
des xerais propias da etapa.
Con este fin, as actividades
educativas do currículo diversi
ficado incluirán, alomenos, tres
áreas do currículo básico e, en
todo caso, incorporarán ele
mentos formativos de ámbito
lingüístico e social, así como
elementos do ámbito científico
tecnolóxico.

Acreditación

Para os alumnos/as que non
acaden os obxectivos desta
etapa organizaranse progra
mas específicos de garantía so
cial, ao fin de proporcionarl/es
unha formación básica e profe
sional que l/es permita incorpo
rarse á. vida activa ou prosegui
los estudios.
Tódolos alumnos/as, en cal
quera caso, recibirán unha
acreditación do centro educati
vo, na que CO(lsten os anos cur
sados e as calificacións obtidas
nas distintas áreas, esta acredi
tación irá acompañada dunha
orientación sobre o futuro aca
démico e profesional do alum
no, que en ningún caso será
prescriptiva e terá carácter con
fidencial.

Jueves, 28 de febrero de 1991
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Tempo de exposicións
pedagóxicas

Un dos apartados
máis interesantes
está adicado
ó estudo do medio

o
o Museu Municipal re
mata hoxe a exposición
sobre recursos peda
góxicos alternativos, organiza
da pola ASPGP, que centrou o
interés durante quince días de
tódalas persoas interesadas na
renovación educativa galega e
mesmo da veciña localidade de
Braga. Haberá que agardar a
maio para ter novas exposi
cións de temática semellante e
dun interés tamén considera
ble. Na primeira semana será
"Ferrer Guardia e a Escola Mo
derna", unha exposición enmar
cada no movemento sociopolíti
co e cultural de finais do XIX e
comenzo do XX. O lugar de ex
posición é o sótano do Colexio
Universitario ourensano. De se
guido, o Museo Municipal aco
lIerá a exposición "100 anos de
escola en Ourense" preparada
por profesoras da Sección de
Pedagoxía da Facultade de Hu
manidades. Entretanto "Ferrer e
a Escola Mdderna" percorrerán
Pontevedra, Santiago e A Coru
ña, debido ó respaldo das tres
Universidades galegas presta
ron ó proxecto.

Hoxe clausúrase a mostra de recursos alternativos

N

Estudo do medio
Na exposición que remata
hoxe un apartado salientable é
o estudo do medio como méto
do e recurso alternativo. Move
mentos dé renovación, conce
1I0s, CEPS, ICES e demáis ora
nizacións enviaron amostra
materiais representativos das
suas publicacións encol deste
tema. O Institut de Ciencias de
L'Educació da Universitat A~6
noma de Barcelona enviou tra
ballos coma: "Hacer historia,.
primera fase de investigación",
de A. del Baño, J. Domínguez,
C. García, M.A. Loste, M. Martí
nez, J. Prats, J. Santacana, 1.
Socias, G. Zaragoza; "Les Nos
tres Contrades: I'Urgell vol. 1: La
Geografía i L Població", del.
Grup de Recerca Pedagógica
de Tárrega; "Les Nostres Con
trades: l'Urgell vol. 11: La Histó
ria", del Grup de Recerca Peda
gógica. de Tárrega; "Teories i
Experiéncies Didáctiques: Un
debat necessari", 11 Trobada de
Seminaris d'História i Geografía
d'Ensenyament Secundari; "Iti
nerari urbá i históric de Molins
de Rei", de J. Janés, J. Ribas;
"Quins continguts? Quíns Ense
nyants?", IV Trobada de Semi
naris d'História, Geografía i For
mació Humanística d'Ensenya
ment Secundari; "Ciéncies so
cials al cicle superior", Jorna
des d'experiéncies didáctiques;

A expoalclén eat8 organJzllda po" ASPGP.

"Vocabulari d'História de Cata
lunya. Del segle IX al 1714.", de
J.J. Almirall, J. Calvet, E. Co
nejero e "Evolució Histórica i so
cial del Barri de Sant Andreu",
de Catalá J. Vidal.
O Concello de Ourense apor
ta unha colección de materiais
. publicados con Nova Escola
Galega, os programas de activi
dades do Departamento de
Educación, e os materiais de
apoio ó profesorado.
Vigo enviou materiais peda
góxicos diversos: "Vigo arqueo
lóxico", "dous xardíns urbanos",
"guía de recursos didácticos de
Vigo para a escola", "Cruqeiros,
cruces e petos de ánimas no
COIilcello de Vigo", "Unidades
didácticas sobre a cultura cas
trexa" ...
Fene ten "recursos munici
pais en materia educativa", on
de recoll~u os recursos oferta
dos cada ano.
Oleiros é un dos Concellos
que máis ten traballado no cam
po da educación ambiental.
Outros materiais pertencen
ós concellos de Moaña, Narón,
A Coruña, Santiago.

Educación para a paz
Este é un ámbéto de renova
ción posto de actualidade tanto
pola variedade e calidade do
traballo realizado polos educa
dores/as para a paz durante a

década pasada, como polo cur
so actual dos conflictos interna
cionais nos que o Estado espa
ñol xoga un papel determinan
te, anque subordinado e de
pendente.
O traballo dos Educadores
pola paz den lugar a unha varia
da producción de materiais al
ternativos.
O grupo de Nova Escola Ga
lega aporta á exposición os li
bros de "Educar para ama-la
paz" e xogos cooperativos, e as
unidades didácticas publica
das polos concellos de Santia
go e Coruña e a través do su
plemento "Na Escola".
Hai tamén materiais de Am
nistía Internacional, APDH, CIP

•

UNESCO, CXTG, SGTE.
Sodepaz aporta o "Calenda
rio educativo para la paz y la
igualdad". Mon 3: Universitaris
pel tercer mon aportan "El ter
cer mon al '~u Centre. I tu, en
que penses? e outras unidades
didácticas para o coñecemento
do 3° mundo.
Finalmente, e por non ter
máis espacio, salientar o traba
110 de Cruz Vermella que se
concreta en moi diversas publi
cacións.
Citemos a "Proposta didácti
ca para traballar os dereitos
dos nenos", o "Taller de educa
ción non sexista" o dosier "Edu
cación para la paz", elaborado
por'Manoela Mesa.

COLECTIVOS

MRPse CEP
Os MRPs responderá de xeito desigual. Os organizadores
presentan "O ensino" a diversas unidades didácticas publi
cadas pola propia ASPGP ou nas páxinas deste xornal. A
coordenadora de MRPs andaluces enviou a revista "Escuela
Popular", que edita dende decembro de 1990. Nova Escola
Galega aporta a Revista galega de educaci6n, boletíns inter
nos, itinerarios naturais, os momentos megalíticos, memoria
de actividades 1989, o modelo de normalizaci6n linguística,
o documento por unha escola pública e diversos materiais
de organizaci6ns coas que manteñ~n boas relaci6ns, no
ámbeto da educación para a paz, tratado máis adiante. O CEP
de Miranda do Ebro exp6n unha rica variedade de materiais,
dende un "método de lecto escritura "Paolo Freire" adap
tado para nenos ", até canci6ns e xogos infantiles, xogos
aplicados á educaci6n física, e guías didácticas. Tamén hai
materiais dos CEP de Zafra, Guadalajara e Be/monte.

o

NOVAS

Premio para
o instituto
"Blanco
Amor"
Varios centros de ensinan
zas medias de Galicia teñen
participado na última convo
catoria de premios "Prensa
Escuela" que convoca anual
mente o Ministerio de Educa
ción e Ciencia. Entre os traba
1I0s que foron premiados ató
pase un realizado polo Institu
to de Bacharelato "Eduardo
- Blanco Amor" de Ourense,
que recibiu un accésit de cen
mil pesetas.
A experiencia foi desenvol
vida polos alumnos de 2" cur
so de BUP, dentro da asigna
tura de Xeografía e Historia,
por un traballo realizado baixo
o título: A demografía: o seu
tratamento na prensa e coor
dinada polo profesor Emilio
Ulloa.
Alumnos dos Institutos Sán
. chez Cantón e Valle Inclán de
Pontevedra presentaron un
traballo baixo o título: O sexe
nio revolucionario: unha visión
a través da prensa, realizado
por un grupo de 3° de BUP.
Evolución dos países do
Leste en Europa. Un modelo:
a Unión Soviética, foi o traba
110 presentado por un grupo
de alumnos da rama adminis
trativa (FP2), na área de for
mación humanística do Insti
tuto de Formación Profesional
"Fernando Wirtz" de A Co
ruña.
Un seminario, "Pinceladas
Ruada" foi o traballo presenta
do por alumnos/as do Instituto
de Formación Profesional do
Meixueiro de Vigo.

Cursos de
formación do
profesorado
A Consellería de Educación
convoca doce cursos de for
mación de profesorado espe
cialistas en lingua galega a
celebrar en A Coruña, Melide,
Cee, As Pontes, Lugo, Monfor
te, Ourense, Barco de Valdeo
rras, Vigo, Ponteareas, Vila
garcía e Pontevedra. O co
menzo dos devanditos cursos
será no mes de abril e a fase
teórica rematará antes do 30
de outubro. O plazo de pre
sentación de solicitudes re
matará o próximo 7 de marzo
nas delegacións proviriciais
respectivas. _
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