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TEMA

Unha nova política
de formación permanente
MANUEL BRAGADO RODRIGUEZ

Regúlase a formación permanente
doprofesorado non universitario
M.B.R.
Polo decreto 198 /1986. de 12 de xuñ o, pub licado no D .O.G. ded.at a3 .de ~ul lo
de 1986, regulase a formac ión perm an ente do pro feso rado non uruversrtar o no
.
ámbito da Comunidad Autónoma G alega.
Por este decreto reorgani zanse os actuais Centros de Recursos que, en número
de 31 foran c reados por ord e do 28 de xaneiro de 1985. A con sellería pretende
" ama'is dasúa mis ión de concen traren medios didácticos, refor za-lo ca rá cter dos ·
Centros de Recursos como lugar de enco ntro e intercambio de .exper ienc ias, de
información e de apoio técnico naqu e les camp<;>~ ,nos que: na ma l?~la d~~ ca sos. o
profesorado non tivo no seu dia unha formación ~s'pec lfica s ufJCI~n te .
No decretoespec ificanse, polo m iúdo, as Iunclóns que a pa rtir do curso que
come za 1986-87 ter án os Cen tros de Recursos:
Concentrar recursos humanos, materiais e de caráct er inform ati vo, ofre cé ~~o
lIes á>cen tros educativos un se rvicio permanente e o rgan izado de docum entac IOn .
información e medios materiais e bibliográficos relacionados coa actividade
docente e o perfeccionamento do.profesorado. . .
..
.
Se rvir de canle de comunicaci ón entr e a Admi nistra ci ón e o profesorado en
materia de formación permanente, amais de cons titu í rs~ en .centro d~_ informa ción.
para o que se crea rá un ficheiro ó efecto, sobre expenencias, cursmos, axudas e
.
..
congresos de interés para o profesorado.
Servir de lugares de encontro e intercambio de experiencias entre o profe so
rado de Preesco lar, EXB, BUP, F P Esco las de Artes e O fic ios e no seu dia , con
servatorios tanto de centros públicos coma privados.
Potenci~locoñecementoe a utilización efectiva de materiais e recursos técni
cos, do propio ce ntro co mo da s escolas.
..
Potenc ia-Ia ad ecu ación dos programas o entorno e a e lab o rac i ón de docu mcn 
.
,
tos de apoio para o efecto.

A cuestión da formación perm anent e
,do profesorado foi, ata o momentounha da s
asig nat uras pendentes da Administ ra
ción educa tiva autónoma. Cando nou
tras com unidades e no territorio M. E.e.
xurdiron es pe ranza do res mode los (que
na posta en funcionamento non cumpli-,
ron as ex pec tativas pre vistas). co mo os
Centros de Profeso res. ou os C ent ros de
Recursos Pedag óx icos (de Cata luña). en
G alicia e de boca dos respo nsab les da
C on sell er ía d iciase qu e non se seguiría n
polít icas miméticas. que se iría a modiñ o
e con prudenc ia. pa ra levar ad iante un
pr oxecto" diferente" a partir dos cread os
Ce ntros de Recursos. Coa recente apa ri
ción dun D ecreto qu e regula a formació n
perma nente do profesorado reafirmase
es ta iniciat iva.
OS CENTROS DE RECURSO
O SC entros de Recursos foron creados
por Orde de 28 de Xaneiro de 1985 . en
número de 31 e es paliados por toda G ali
cia. D espo is dun prime iro semes tre de
funciona rnento, no que os profesores a
e les adsc ritos foron me ros notarios dun
ha do tac ión de mat erial . co nsiderada ab
surda e inoperante po la maior parte dos
profesores. promete use. no verán pasa
do. unha reorientaci ón de xeito que asu
misen certas competencias en materia de
formación do profesorado.
A exper iencia de funcionamento dc stes
centros. durante o curso pasado 85-86.
foi moi de sigua l e en xeral abo ndo frus
trant c. A s ac tividades format ivas cir
cun sc rib íron se, na sua gra n maioría. a or
gan izaren diversos cur siños de caracter
trimestral de dese mella nte calidade e te
mática. que dependian moito do entu
siasm o renovador do profesor encargado
do Centro de recursos. masi ou menos
preocupado. en contentar ao Inspector
Xefe de cada provincia (do que depen
dían). e en satisface-las necesidades for
mativas do profesorado da sua zona.
Xusto e dicir que non había tampouco

unha homoxéneidade a nivel interprovin
cial, sendo as veces as or íentacions dun 
ha a outra provincia diferentes. Compre
suliñar que se dotou a este centros
dun va lioso equipamento de medios au
d iovisuales (fundame ntalmente de vi
deo), en xeral, aínda pouco utilizado .
Co novo curso que agora comenza, e
cun novo De creto, do que se propo re iona
cumprida información nesta mesma sec
ción. propónse unha nova reorientación
de ste s Centros (non esquezamos a quiJo
de " a modiño e con prudencia" ) que cada
vez máis parecen constituirse ne se mode
b propio e "axeitado ás peculiaridades
da nos a Cornunidade" ( sic) que as auto
ridad es da Administración educativa ga
lega veñen promentendo.
O DECRETO
A hora de analisa-lo modelo propost o
no D ecreto, sempre baseado na estructu
ra c rea da de C entros de Re cursos. o pr i
meiro que habería que suli ñar e que e
.. propio", pero me nos. A nivel da formu
laci ón das SÚ3S funci óns( art 1) podemos
comproba-Io grao de semellanza coas
as ignadas polo D epartamento de Ensino
da Genera litat aos se us Centros de
Recu rsos Pedagóxi cos (remitimos
á> nosos lectores ao nOI da Revis ta Ga
lega de Ed ucación onde se aborda o te
ma ). Coidamos que dalgún xeito tamén
se rec óllen algunhas das ideas eixo dos
Centros de Profesores (modelo M .E.C.) .
pe ro co n si gnifica tivas dife renc ias. Rec ó
lIese a idea de que os C entros de Recur
sos se con stituan en lugare s de comuni
caci ón e intercambio de ideas e experien
cias ped ag óxicas; que dispon en de medios
de docume ntación e asesoria aos docen
tes en materia de formación; que tentan
favorece-la crecion de equipos e semina
rios por áreas cientificase ou niveles edu
cativos, facilitando a conexión interdis
ciplinar e interniveis (ata o momento os
c.R. acollian só o ensino preescolar e
básico).
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Contribuir á desconcentraci ón de se rvicios e á cr eaci ón du nha infraes tructura
coma rca l de apoio á educación.
Servir de apoio a iniciativas xa recoñecidas (Preescolar na C as a, X ogos
E scolares...).
Promover e apoia-Io labor de seminarios permanentes e equipos de traballo. .
Promove-Io encontro e a colaboración do profesorado en tódolos niveis.
Colaborar na organización de actividades de formación permanente e no diag
nóst ico de necesidades de perfeccionamiento máis urx ente s.
Para cumplir estas funci óns cada centro de recursos contará pol o menos co n
tres profesores, nomeados en comisión de servicios, dos que alomenos un ter a qu e
ser de Ensino Medioe outro posui-Iaespecialidade de galego. Nodecretoespecifi
case que so poderán solicitar estas prazas os funcionarios que xa exerceron, po b
.rnenos durante catro cursos completos, en centros de ensino non universitar io.
Un destes profesores será nomeado coordenador do Centros de Recursos. Un
será responsable da área de innovación, investigación e coñecemento do ent orno.
Outro da área de medio s audiovisuais, documentación e informac ión. E o ou tro de
actividades por áreas de coñecernento e especialidades ~on~r~tas._
En cada un dos centros constituirase unha Comisión Técnica presidida
por un membro do Se rvic io de Inspecc ión, e da que tam én formarán parte: un
representante dos servicios centrais de perfeccionamento da conselleria, un mern
bro dun equipo psicopedag óxico, dous directores de centros de EXB, e un de cada
un dos restantes niveis educativos existentes na zona, amais dos tre s profe sores
responsables do centro, actuando como secretario o coordenador do ce ntro.
Aparecen como funci óns e competencias de sta Comisión Técnica:
Coordenar e xestiona-los apoios permanentes.
Proporcionar outros apoios .
Es timula-la pa rticipación do profesorado nas actividades do cent ro e a crea
ción de seminarios pe rma nentes e equipos de traballo,
.
Canalizar informac ión en relación con estas actividades.
Emitir informe sobre as propostas de cu rso s para real izar na zona que. a pc ti
ci ón do profesorado, se elevará á co misión téc nica ce ntral.
Disponse no decreto que o apoio técn ico á> Ce ntros de Recursos será prop or
cionado por organismos cr eados para este efecto nos se rvicios cen trais. asi corno
polos Eq uipos Ps icopeda g óx ícos, G ab inetes de O r ientac ión de Ens ino Med.i(, e.
no seu caso, por especia listas e n audición, linguax e, psicomotricidade, rnusrca.. .
O apoio científico á>Centros de Recursos preténdese que non quede de sv incu
lado da U niversidade ninda formación inicial, correspondénd olle s ós dep art amen
tos univers itarios, cos que se arbitrar á a fórmula adecuada. mediante co nven io.
que contemplaraes pecí fica me nte o conc urso das es colas un iversitari as de for ma
ción do profe sorado e. no seu caso , do Institu to de C ienc ias da E ducac i ón.
Para coo rdenar todo este s istema de formaci ón e perfeccionamento créase.
baixo a dependencia di recta do con sell eiro, o G a b i ne t e de Formación Per
man e nte d o Pro feso ra d o .
Dependendo do citado Gabinete, existirá unha comisiónasesora ~orrnada por
representantes de órganos e entidades como: tóda las Direci óns Xera.~ da Conse
lleri a, F acultade de C iencias da Educación, ICE, Escol ~s ~e F orrnacton d? Profe
sorado, Inspección Técnica de Ensino, M. R.P .. S indicatos de E ns inantcs,
Centros de Recursos.
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Unha nova política de formación do profesorado
.improvisación e ás presas de última hora,
como aconteceu ata o momento?
Cando se falada creación " dunha in

Ven da páxina 93

Non deixamos de recoñecer que arnú
sica da canción foise collendo. E non so
no que vimos apuntando. Senón, com
probémolo. Recoñécese que o interés do
profesorado polo seu propio perfecciona
mento non foi superado en ningún campo
da Administración, " nin sempre ato
pou nesta o eco conveniente", ¿qui
zais apunta aos máis de dez anos de tra
baIlo dos profesores preocupados pola
renovación en Galicia? Recoñecese ta
mén que o profesorado é "o protago

fraestructura comarcal de apoio á
educación" non se aborda explicita
mente a organización dos recursos de
apoio, ¿os equipos psicopedagóxicos
quedarían integrados nos C.R ou so pro
porcionar " apoio técnico"? ¿Como se
van integra-las "iniciativas xa recoñeci
das" (Preescolar na casa ..) na estructu
rá dos C .R .?, ¿o programa de compen
satoria?
¿Os C.R vanse constituir nun lugar
onde se dispoña de medios de reprogra
fia, imprescindibles sobre todo para os
centros de menos de oitoun idades do me
diP rural?

nista fundamental da súa propia

totmeclon", pena é que o profesorado
non partic ipase a ta o momento no dese ño
e organización de sta. Atinadamente
apúntase que a formación en exercicio
tamén interesa aos responsables da for
mación inicial (Escolas Universitarias e
Facultades) , como á propia Administra
ción; os M.R.P .S. desde o Congreso de
Barcelona veñen reclamando das Admi
nistraci óns educativas que estas propor
cionen unha formación permanente bási
ca axeitada. Suli ñase que a formaci ón
deberá ser global, non a desvenceIlando
. do quefacer cotián dos docentes, e orien
tada' cara a unha continua actualización
na aplicación de novos recursos didácti
co s e tecnol óxicos , a unha atención indi
vidua lizada aos alumnos con dificulta
des , e a un ha divulgación da experimen
tación científica de carácter educativo...
Aofé que a música renovadora colleuse,
e mesmo parece que ten marcha. '
Esta formulación da Conselleria debe
contemplar, segundo o Decreto, tres ni
vei s de actuación: o nivel de intercomuni
cación docente e intercambio de expe
riencias (que se dará nos Centros de Re- .
cursos); o de apoio cientifico e técnico
(proporcionado por uns serviciós crea
dosao efecto polos servicios centrais da
Conselleria, polos Equipos Piscopeda
góxicos e polo Gabinete de Orientación
de EE.MM. polos Departamentos Uni
versitarios, e, no seu caso, polo ICE); e o
nivel da Administración educativa (coa
creación do chamado Gabi nete de

Formación Permanente do Pro
'" fesorado, que curiosamente depende
. ra directamente do Conselleiro, e dunha
Comisión Asesora, na que partici
parán diversas instancias da Administra
ción, Universidade, Inspección, amais
do M .R.P. e dos Sindicatos de ensi
nantes.

ALGUNSINTERROGANTES
A mosa preocupación está, non na rn ú
sica renovadora que estas formulacións
suxiren, sen ón nos interrogantes que se
abren a partir de la, fundamentalmente os
referidos á xestión e funcionamento do
modelo proposto.
¿Cómo van participa-los profesores na
xetión de cada C.R.? Se son os verdadei
ros protagonistas da súa formación, ¿co
mo farán chega-Ias süas iniciativas e ne
cesidades? (parécenos abondo vertical
que a canle prevista sexa unha chamada
Comisión Técnica, formada por un
, rnernbro dos servicios da Inspección, di
rectores e membros do C. R). Sabemos,
que se queremos pular por un intercam
bio de experiencias de carácter horizon
tal, e moi importante asegura-la autono
mí ade cada centro, e formenta-Ia partici
pación directa dos profesores a el aco
Ilidos. O Decreto non establece forma al':
gunha de participación dos profesores na
xesti ón e orientación de cada C.R Alér
do seu carácter antidemocrático, isto po
de supoñer un alonxamento e un desinte
rés do profesorado respecto das iniciati
vas do C. R, que unha vez máis poden
convertirse nun organismo inerte e sin
vivacidade.

;,Que relación van ter estes centros cos
plans de reforma das ensinanzas que está
levand o a Administración Educativa( ci
clo superior. cn s ino medio) e outros pro

Ainda que se falade " concentrar in
formación e medios materiais e bi
bliográficos relacionados coa ecti
vida de docente", ¿vai ex istir nestes
centros unha biblioteca pedag óxica axei
gramas de innovación e perfeccionamen
tÓ (cursos de galego, proxecto Abrente
de informática, intropducci ón da imax~

na escola). ¿Vai existir un plan anual de
actividades encada C.R (coas súas prio
ridades, presuposto), ou vaise deixar á

Informe do MEe sobre a Formación
Permanente ' do Profesorado de
Básica e 'Secundaria (1983-86)
M .B.

A "Subdirección General de Perfeccionamiento del Profesorado" do MEC re
mata de publicar un informe, en forma de decálogo, que revela os plans previstos
.polo Ministerio en materia de perfeccionamento para a presente lexislatura (que
non afectarán á Comunidade Autónoma Galega, por ter competencias exclusivas
nesta materia). Sinalamos algúns dos aspectos
do informe
de maior interés.
,
,
O informe recoñece que a formación dos profesores "presenta serias deficien
cias en moitos sectores do ensino". Destaca que segundo unha enquisa, realizada
no mes de abril entre profesores do territorio MEC, que son poucos os profesores
que se consideran preparados para traballaren en preescolar e ciclo inicial, asi co
mo nas áreas de tecnoloxía, pretecnoloxía, educación fisica e artística; así como en
sectores educativos como a educación de adultos e de nenos deficientes.
En canto á conexión entre formación permanente e carreira docente o informe
sinala que si se pretende potencia-Ia profesionalización "comprirá tamén crea-las
condicións que estimulen a superación do voluntarismo",
O tema de avaliación ocupa boa parte do informe. Sinala que os profesores debe
rán supera-Ia resistencia a seren avaliados. "Cómpre crea-la conciencia de que a
avaliación non é un simple xuicio que consagra ou descalifica ao profesor". N este
sentido suxírese a necesidade de crea-la figura do avaliador externo, que terá por
función controlar e contrasta-Ias experiencias de innovación cando estas vaian en
camiñadas a súa xeralización.
O informe subraia a necesidade de contar con criterios comúns que permitan a
avaliación global da rede de CEPs, creados polo MEC. Cita algúns dos factores
que haberán de aplicarse, tales como o equilibrio entre as 'distintas actividades de .
formación e o desenrolo de investigacións de utilidad inmediata Sux írese a articu
lación entre a reciclaxe científica e a actualización pedagóxica; a promoción de tra
ballos conxuntos entre profesores de distintos niveis e modalidades de ensino, co
, mo a integración no medio local.
'
O cansancio e as obrigas familiares son as obxeccións que os docentes adoitan
facer diante do tema do perfeccionamento. O informe recoñece que estes motivos
deben ser contemplados, e proporcionar elementos' para superalos.
Recoñécese tamén que a nova polí tica de perfeccíonamento non debe descansar
nunha política de cursiños, "porque en último termo a maior debilidade desta in
xente cantidade de actividades estriba en que non teñen que ver coas que os profe
sores desenrolaron anteriormente e coas que poidan desenrolar no futuro". T amén
será necesario muda-lo papel que veñen desempeñando os expertos, que moitas
veces descoñecen os problemas educativos locais. "Os profesores adoitan preferí
la participación en actividades impartidas por profesores con experiencia do
cente".
A hora de programar novas actividades debe contarse coas necesidades e priori
dades que expresen os propios docentes. Na enquisa realizada os profesores dan
preferencia aos temas psicopedagóxicos, o que supón para os autores do informe
"un interés -dos docentes- polas mellora da práctica inmediata". Mais isto non de
besupor que o perfeccionamento se disocie da formación científica e psicopedagó
xica, xa 'que se deben proporcionar fundamentos teóricos susceptibles de seren
aplicados ou cuestionados na práctica, "doutro xeito se reproducirla a clásica divi
sión do traballo entre a execución e a dirección intelectual, na que o profesorado fi
ca descualificado frente aos "expertos".

tada, imprescindible para un traballo de
calidade dos seminarios e equipos de
traballo?
Dicese que se vai apoia-Io labor do s
equipos de trabal lo, ¿contarán con me
dios para facelo, con dotación económi
ca para mercar materiais...? ¿O s progra
mas de formación estarán deseñados en
función das necesidades dos grupos, ou
se seguirán a organizar cursiños masivos.
onde se avalía s ó a asistencia de cara a
consegui-Io diploma?
O propio Decreto esquece a posibili
dade de colaboración cos concellos, que
están dando mostras dun maior interés
poJa formación do profesorado. Mesmo
non se menciona na Comisión Asesora á
Coordenadora Galega de ConceJlos/
Educación que ata o momento está tendo
un importante papel de dinarnizaci ón
educativa. O mesmo poderiamos dicir
dos movementos de renovación peda
g óxica...
A selección do profesorado que traba
liará nos C.R e no Gabinete de Forma
ción do Profesorado queda para un ha
disposición posterior. So apúntas é o cri
terio da sua experiencia docente de alo
menos catro cursos (¿por qué non tres ou
cinco), e da necesidade dun especialista
de galego e un profesor de ensino medio.
Estimamos que a selección deste persoal
vai ser decisiva para o futuro des te pro
xecto; ¿ vaise prima-la experiencia en
grupos de traballo, participación en Es
colas de Verán, publicacións no ámbito
da renovación e galeguización do en
sino?

REMATE
Consideramos que este Decreto pola
formulación renovadora dos seus aspec
tos introductorios pode supoñer un certo
pu lo ao perfeccionamento docente, mais
tamen nos deixa inquedor e expectantes
sobre a resolución final dos interrogantes
que ternos plantexado. Se non se estable
cen formas de xestión e participación dos
profesores nos C. R dificilmente poder án
cumplirse as funcions para .os que teóri
camente foron creados. Se non se esta
blece unha se lección do persoal transpa
rente e na que se valore, ademais da
experiencia docente, o traballo na reno 
vación e galeguizaci óneducativa moi im
probable será que os C.R se constituan
nese lugar de comunicación e intercam
bio de experiencias pedag óxicas, Senon
se establecen mercanismos de interco
municación con outras instancias (Con
cellos, M. R P. S.) que veñen descnrolan
do, dende hai anos , un intenso traba 110 no
perfeccionamento e renovación do profe
sorado. vai ser dificil que se aprovcitcn
t ódolos recursos de forma axeitada.
A Con selleria ten un no vo reto. () p ro
fesorado. unha vez m áis, queda ú ex
pectativa .
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Dous modos de entenderen a relación prensa e .escola

"Actualquarto" e "Le Soir"
MIGUEL':'AZQUEZ FRElRE
Durante o pasado mes de xulio, e orga
nizado pola Universidade Menéndez y
Pelayo, desenrolóuse no Pazo de Mari
ñán un interesante curso sobre Prensa
Didáctica, coordenado polos compañei
ros do suplemento "Padres y Maestros"
de " La Voz de Galicia". A ese curso fo
ron invitados representantes dos nume
rosos xornais que en toda España contan
cun suplemento de educación, entre eles
A Pizarra. Ademais expuxeron as súas
experiencias invitados de Francia Bélxi
ca e Canadá.

.

LE

JOURNA L
QUOT IDIEN:

unha persoa que se ocupada asociacíón
dos diarios de Quebec-o servicio educa
tivo de "Le Soleil" forma parte d ún mo
vimento asociativo a nivel de Quebec,
con relación tamén cunha asociación a
nivel de todo Canadá, que se propón
utiliza-la prensa co recurso pedagóxico
no medio escolar-, esta persoa Fran
coíse Nodel, quen se ocupa da redacción
dos documentos e traballa sempre con
profesores. Hai profesores que forma
mos parte da redacción, e hai tamén unha
serie de profesores que traballan directa
mente no medio escolar. icuxa función
terminar definitivamente o traballo cos
documentos que nos estamos a escribir" .
S ó no caso da revista belga hai unha
pequena axuda económica por parte de
institucións oficiais:
"Nós non recibimos axuda económica
nin da prensa, nin do goberno -precisa
Alain-, Pero dous ensinantes -os dous
fundadores de" Actualquartto"- poieron
abandoa-las clases para se consagrar ex
clusivamente a " A ctualquartto" , men
tres o Ministerio de Educación continúa
a pagarlle-los salarios. E unha forma de
subsidio, posto que ternos dous salarios
asegurados polo Ministerio de Educa
ción. Pero esa é a única forma de subsi
dio. Non recibimos ningunha outra canti
dade de diñeiro, e son as suscripcións as
que nos permiten funcionar" .
" Nos non estamos subvencionados en
absoluto -engade pola s úa banda Rose
Marie-. E o xornal e a asociación dos
diarios de Quebec, que ten unha cotiza
ción por ano, quen paga todo. O Goberno
non da nada, e a escola non da absoluta
mente nada fóra dos exemplares que
compra" .
Rematamo-Ia nosa conversa solicitán
dolles a súa opinión sobre a situación da
prensa didáctica en España, a xuzgar po
lo que poideron comprobar durante a súa
estancia no noso país.
"Evidentemente debido ao noso des
coñecimento da Iingua -discúlpase
Alaín- non ternos comprendido moitas
das intervencións. Pero a miña impresión
moi xeral, e moi desde o exterior, é que
hai moitas iniciativas pero moi pouca
coordenación. Fanse moitas cousas 
unhas feitas por xornalistas, xornais que
fan os mesmos xóvenes, experiencias de
. introducción do xornal na escola, publi
cacións como "Padres· e Maestros"-...
hai moitas cousas en España, pero eu te
ño a impresión de que non hai un obxecti
vo preciso, nin unha coordenación entre
todos. Coido que encontros como estes
van axudar nese sentido. Pero eu teño a
impresión de que os mesmos profesores
non saben moi ben que obxectivos seguir,
e para que pode servir... ".
"Teño exactamente a mesma impre
sión ca el-asinte Rose Marie-. Como a
Alain, paré cerne que os profesores aquí
teñen unha vontade de facer algo, están
convencidos da necesidade da prensa na
escola. O que falta por saber de que ma
neira se pdoe organizar isto de xeito que
sexa accesible para todo o mundo, que
sexa eficaz para tódolos profesores que.
queiran utilizalo, e que sexa rentable,
senón será deficitario e, como de costu
me, resultará dramático para todos".
é

é

A PIZARRA non lIe foi posible man
ter una entrevista co invitado francés. Sí
en cambio poidemos conversar con
Alain Vaessen, xornalista que traballa en
Bélxica na revista " Actualquarto", unha
publicación dirixida a x óvenes escolares
dos 12 aos 18 anos , e con Rose Marie
Haché, responsable do servicio educati
vo do xornal de Quebec "Le Soleil".
Trátase de dous modos de afronta-la
relación entre prensa e escola, moi dese
mellantes entre sí, pero que xustamente
na súa desemellanza aportan perspecti
vas amba-las-dúas de indubidable in
terés.
No caso de "Actualquarto" trátase
dunha publicación específicamente c?n
cebida para ás escolas, que non ten difu
sión en libreri as ou quioscos, como cal
quer outro xornal, senón que é enviado
directamente aos treinta mil suscriptores
cos que conta, entre eles uns dous mil
profesores.
En canto a " Le Soleil", exprícanos
Rose Marie: "os ensínantes poden reci
bilo xornal solicitándoo por teléfono e
nós lIes remitimos directamente á escola
o exemplar que desexen ter, na mesma
mañán. Non están obrigados a se suscri
bir. Esos exemplares véndense a media
tarifa. Publicamos tamén uns documen
tos complementarios que unhas veces
van incluidos no xornal, e outras son ven
didos aparte".
Preguntamos a Alain Vaessen se non
hai un certo risco de paternalismo na ele
boración dun material específicamente
para escolares, en lugar de propola lectu
ra direcfa dos xornais por parte deles.
"Este é un problema moi importante 
recoñécenos-, sobre o que" Actualquar
to" ten refrexionado moito. Pero hai un
ha dificultade certa de introducir calquer
xornal na clase, incluidas as dificultades
de manipulación. "Actualquarto" esco
lIeu un formato máis pequeno, pero re
produce os mesmos artigos que se atopan
en calquer xornal, sen recompoñelos,
respetando os mesmos caracteres".
¿Entón o voso traballo consiste en fa
cer unha selección de artigos? pregunta
mos de novo.
"A idea de-que parte o noso traballo é
darlle ao xoven o medio de comprendela
actualidade que el ve na televisión, le no
xornal e escoita na radio. O xornal dalle
"anacos" de actualidade, sen lIe expricar
como se chegou alí ou como obra en con
secuencia. Iso o que n ós lIe proporcio
namos mediante a realización dunha re
vista de prensa, onde seleccionamos arti
é

gos de diferentes xornais, desde xornais
comunistas ata xornais fascistas. Inten
tamos presentarlle os diferentes aspec
tos, porque, por decilo así, non abonda
con saír nun xornal para que unha cousa
sexa verdade. Un xornal contará a cousa
así e outro de outro modo. Os xóvenes le
rán os dous, compararán entre eles e
refrexionarán".
A concepción de " Le Soleil"
diferente:

é

moi

"N ós non tocamos en absoluto o texto
do xornal. Nós utilizamos directamente
o texto do xornal tal como é, sen que os
xornalistas cambien nada a súa maneira
de escribir. Os x óvenes deben traballar
no xornal na s úa Iinguaxe habitual. Hai
unha excepción: un ha vez ao mes "le So
leil" reserva unha páxina destinada aos
xóvenes. Nesta p áxina, organizada xe
ralmente por un xornalista, os xóvenes
teñen a posibilidade de escribir e facer
pubrica íntegramente un texto no interior
do xornal. O que nós facemos publicar
certos documentos -"guías do mestre"
sobre os que non o xoven quen traballa,
senón o profesor, que utiliza as activida
des propostas con pistas para Ie-Io
xornal".
é

é

Non obstante, nos dous casos coinc í
dese en prima-lo traballo sobre os aspec
tos informativos da prensa, frente a ou
tras posibles concepcións da prensa di
dáctica nas que se busca máis a for
mación en con tidos culturais, litera
rios, científicos.
"O obxectivo primeiro en " A ctual
quarto" -e unha vez máis Alain quen
fala- explicar, da-lo mecanismo da in
formación, e ao tempo facer ver como
funciona a prensa, que un xornal. Por
outra banda, nos reenviamos tamén a li
teratura: hai sempre unha sección en
"Actualquarto" que reenvía a obras, a Ii
é

é

bros sobre o tema. A veces literatura
Clásica, outras son obras de vulgariza
ción científica. Pero a nosa función prí
meira
desmontar, explica-la infor
mación".
" O noso é un xornal moi informativo 
expJícanos Rose Marie-. Sexa cal sexa o
punto de vista desde o que se faga a repor
taxe, sexa desde o lado das noticias de
actualidade, sexa do dos espectáculos ou
dos temas deportivos, sempre facemos
un tratamento informativo; non facemos
un xornal de documentación literaria,
esa non a vocación do xornal. O xornal
non un libro que trata dun determinado
tema, hai unha multitude de temas. Será
o profesor que n se encargue de profundi
zar nos temas que se están a traballar, re
comendando traballar un texto ou diri
xindo aos alumnos cara outros textos
usados na escola para profundizar nas
cuestións recollidas no xornal. Pero isto
xa non forma parte do traballo que nós fa
cemos no xornal",
Sen ' embargo, significativamente ta
mén nos dous casos o grupo de redacto
res está formado maioritariamente por
educadores:
"Actualquartto" comenzou en 1972.
Hasta 1983 -durante II anos- non hou
bo máis ca ensinantes, profesores, exclu
sivamente -expJícanos Alain-. En 1983
fai catro anos, v éuse a necesidade de .
comprometer a algún especialista da in
formación, e engadíuse un xarnalista,
ainda que o equipo está formado por un
xornalistra só máis seis ensinantes. Hai,
xa que logo, un equipo de pedagogos,
diante de todo de pedagogos".
"Nos documentos que nós facemos
- intervén Rose Marie- hai sempre un es
pecialista da información, non necesaria- .
mente un xornalista.Hai xornalistas que
teñen colaborado no que levamos feito:
por exernplo, a nosa prime ira "guía do
mestre" foi feita por un xornalista. Pero
sobre todo hay profesores entre nós. Hai
é

é

é

é
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A derradeira lección do mestre
ANTON COSTA RICO
Momentos denantes do reencontro de
A PIZARRA cos lectores , unha s érie,
mais ben escasa, de acto s cívi cos qu ixo
facer memoria e rendir homenaxe a todos
aqueles que ha i cincoenta anos firmaron
coas súas vidas as súas arelas decididas
por face r desta terra, unha Terra enno
blecida e con horizonte de estrelas limpas
e amenceres con sol.
Daquela todos os sectores sociais que
daron marcados polos designios dunha
brutal irr acionalidade, que deixou tras de
si un triste ronsel de esperanzas murchas.
Hai un cento de nomes-símbolo de ho
mes e mulleres de conduta honesta empe
drando hoxendía os camiños do futuro
aberto, da xenerosidade e do amor soli
dario. Entre eles , dun xeito destacado,
est iveron os profesores.
A ira derramada contra daquele s por
teadores da luz da cultura, foi quen de
de ixar en penumbra os lugares onde tiña
habitado a luz a mancheas. Profesores de
un ivers idade , de insti tutos e especial
mente os mestres, como C astelao soupo
recoller p ar a a historia, foro n, así, vícti
m as po lo seu empeño e respon sa bili
dade educadora.
. Ao rastrear os rec ordos que pe rmane
cen, po r todas partes se nos ten falad o do
compromiso educador, do empeño no la
bor, da soli dariedade coas xentes do co
mú n e da entrega aos nenos. E ntre os
abondosostesternuños, o ú ltim o e acci
dental foi en Goián. A lí, un señor xa de
certa idade indic ábanos non ter palabras
para falar daquel mestre que fora José
Cortés, e coloquialmente decía " Sacou
adiante a tód olos burros da parroquia".
Despois do seu pas eo , houbo xentes que

se apropiaron do pouco que tiña no
cuarto de alugue r ande moraba. E así , a
seguir. E xpedientados, fusilados, pasea
dos, exi liados, destituidos, tr asladados
e confi nados.
Una histo ria amarga qu e todos ou a
maiorí a te rnos de cidido non rep etir para
non voltar as andadas. Ternos decidido
facer unha terra habitabel para todos, en
democracia e con respeito ás dive rsas fi
losofias, valores e condutas.
Por én, elo non impede rendir homena
xe á xenerosidade. Polo contrario, esta
mos abrigados a elo por sensibilidade CÍ
vica e democrática.
Sen ánimo de citar nomes e lugares,
permítase, sen embargo, que sendo escri
ta esta breve colaboración entre Vigo e o
Sul , fagamos unha re ferencia a aqueles
extr aordinar ios mes tres de Vigo qu e fo
ron Víctor Fraiz Villanueva e Apolinar
Torres López, por qu en Coi a e o A real
endeviron máis cultos. Eles qu e se mer
gullaron, tamén, nas loitas polo traba llo,
o pan e a libertade . E les que foran des pe r
ta dores da s concienc ias entre os me stres
e entre a xente, eles que loitaron por unh a
escola repartidora de cultura e ben estar
para todos. O s mes mos qu e se co nverti 
ron en publicístas pedagóxicos nas páxi
nas de El Pueblo Gallego e de FARO
DE VIGO, levando o ánimo das urxen
tes tr ansfo rm aci óns ao conxunto do pro
fesorado galego, ao que, polo dern áis,
convocaron a formar a Federación Gale
ga de Traballadores do Ensino... e impu l
sar a construcción dunha es cola para to
dos , renovada, e inserta no seu med io so
cíal e ao servicio do seu desenvolvimento

socio cult ural.
Por én, non hai en tre os me stres de ho
xe memoria deles. " Serí a fermoso qu e o
colexio qu e o co lex io públi co de Coia se
chamara Colexio Víc tor Fraiz ViIlanue
va e reti vera a súa memoria e exemplo
edu cador ". Fago, desd e aqu í, unha invi
tación ao cambio. A bon seguro, a Celso
Emilio Ferreiro non Ile importaría ver
trasladada a vixianza da s úa memoria
cálida para os vigueses, a outro dos bas
tantes colexios públ icos aind a sen deno
minar en Vigo. E o mesmo val para Apo
linar Torres. Ser á unha mañán fermosa
aquela en qu e o nome de Apol inar prenda
no muro e no esp íritu dalgún dos colexios
de Vigo.
Gostaría, aínda, traguer á memoria o
norn e de An tón A lonso Río s, o home que

poten ciou a F ede ración de Sociedades
Galegas de Buenos Ai res, desde ande se
fixo br ilar a luz da cultura en Galicia, a
través das moitas esc olas fundadas poi as
soc iedades de instrucción. O mesmo que
dirixiu en To miño as den om inadas "Es
cue las de l Po rven ir" , como chamada 
pe rmanente a un mencer de civism o e
cultura no agro . C ausa m ágoa ver hoxe
destartelado aque l ed ificio escolar de tr a
za tan noble e feliz composición, no me
dio de piñeiros e froles ... como nun tempo
debeu ter. Naquel edificio hai hoxe duas
aulas de preescolar maltreitas e entre sil
veiras ¿E esto labor educativo", ¿tru nfou,
por desidia, o intento doutros noutro tern
po de borrar o pe rsona xe t: a súa obra pa
ridora de futur o? Q uero crer que non e
rematar, xa , tamén cunha invitación á re
paración, anque só fora como signo.

Recuperación de la literatura tradicional
/

ANTONIO GARCIA TEIJEIRO
LEYENDAS po
PULARES
ES
PAÑOLAS. Edit.
Labor. Col. Labor
bolsillo juvenil.
Ilustrac iones
Jordi Vives. 154
págs. Lectores a
partir de 1O año~"'r;&..a...
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La colecci ón Labor Bol silloJuvenil es
una magnifica colección. De eso, nunc a
me cupo la menor duda. Con más de cin
cuenta título s publicad os fue conceb ida
co n amplios criterios cultura les y no so
lamente literarios. Jun to a temas de in
troducción a la cienc ia, al a mitologia, a
juegos recreativos , o a los trabajos ma 
nual es nos podemos encontrar con poe
ma s y can ciones de grandes poetas espa
ñol est Alberti, Lo rca, Machado) , con in
teresa ntes c lás icos de la li terat ura
(Hoffman, Tol so toi o Grimm) co n escri
tores co ntemporáneos tan fundamenta
les en la florec iente p rodu cci ón liter ar ia
-española pa ra niños, co mo Angela lo
nescu o especialmente J oa n M . G isbert,
uno d elos innovadores más importantes
de nuestra narrativa in fantil-juven il.
Pero lo que hoy mi comentario má s
profundo es ese buen núm ero ya , de li
bros dedicados a Ia literatu ra de trad ición

popular. Qu e en un a co lecci ón infantil
pod am os encon tra rnos con magnificas
recopil ac iones de cuentos y leyen das tra
dicion ales de m uy d iversas pa rtes de I Es 
tado espa ñol es d igno del mayor ap lauso .
No ha ce mucho t iemp o A . R Alm od óvar
se lam entaba en la int roducci ón de sus in
ter esantísimos "Cuentos al amor de la
. lumbr e" de qu e los cue ntos populares
eran la cen icient a de nuestra literatura.
A ñad ía, adem ás. que cua lquier ciud ada
no medio franc és. alemá n o sueco d ispo
nía " de una edic i ón man ejable, y fiabl e.
de los cu entos popu lares de su país" . Y
eso en es pa ña no sucedía. Su labor. en es
te a specto, ha sido fundamenta l y desde
hace algún tiempo el inter és por las le
yendas tr adicionales ha aumen ta do so
bremaner a.
Pu es b ien, en la co lecc ión, de que me
estoy ac upando, ha n ido apareciendo de
ma ne ra per iód ica una serie de libros, que
recogen cuentos y leyendas pop ulares
cata lanas, andalu zas, ga llegas, asturia
nas , ca stellanas, vascas, navarras, junto
a otros vo lúmenes dedicados a muestras
tradicionales de lugares más alej ados de
nosotros como, el Japón. Ru sia o N oru e
ga, o más recientemente de las culturas
de América.
Uno de los últimos titul a s pu blicad os

en Lab o r Bo lsillo Ju ven il es "Leyendas
Popul ares Es pa ño las", nueva recop ila
ción de rela tos de mu y dis t intos lugares
del país. Son narrac ione s d e mu y di ver
sos tipo s, que se extienden desde lo reli
gioso ha sta lo hi stórico pa sando por mo
tivos que tienen qu e ver co n la natural eza
o la simp le invención mara villosa. Le
yendas a tract ivas por lo qu e t ien en de ex
pr esión viva de un puebl o, nunca pri va
das de s ingu lar belle za y fragancia, que
hacen disfrutar al qu e la s lee. Quien se
dec ida a hacer lo, podr á en contrar se en
este vol umen co n La Güesti a ( una proce
sió n de a lmas en pena que sa le po r la no
che, co n luces y murmullos y toqu es de
ca mpan illa, versi ón asturiana, sup on go,
de " a Santa Compañ a" ), co n " El caba
llero de Olmedo", apu esto ga lán com o
pocos, valiente y audaz en toda cl ase de
juegos de armas ( Castilla) o descubrir
que aparte de los de T e ruel, también en
Las Pa lmas había do s ama ntes, Le ón
M aria y F átima, capac,es de llevar su
amor pro hibido has ta las últimas con
secuencias.
Buena parte de la geografia española
se ve representada en este a trayen te li
bro , que aporta una visión muy interesan
te de la amp lia muestra de buena literatu
ra popul ar, hoy afortunadame nte recupe
rada para disfrute de los lectores.
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Premios sobre
actividades
escolares
relacionadas
coa Constitución
A Presidencia do Congreso dos Diputa
dos convoca os premios anua is sobre ac
ti vidades escol ares relac ionadas co a
Const itución, corresponden tes ao 1986 .
O o b xe c to d este con vocat or ía e
premia-Ias act ividades, dirixidas ao s es
colares e co n participación do s m esrnos.
sobre Informac ión. d ifusión e co ñece
mento da s caract eri stica s e valor es do
sis tema con stituc ional español.
Poder án' partic ipar neste con curso
tódolos Centros escolares públi cos e
privados de EXB, Bachare lato, e Educa
ción Especial establecidos en tod a
España.
Habera un prime iro premiodun mill ón
de pesetas, un segundo de 750 .000 pe se
tas e un terceiro de 500.000 pesetas. O s
premios deberán ser de stinados pol os
centros escolares e inversións de caráct er
permanente, sal vo autoriza ci ón expre sa
do con greso para outros obxectivos.
Os Cen tros que desexan partic ipar de
berán presentar inst ancia asinada pol o
seu d irec tor e di r ixida ao pre s idente do
Congreso dos D ipu tados donde, adema is
dos datos de identificación do centro. se
faga mención da obra u obras de ca rácter
pe rmanente ou do p roxe cto para o que
solicita autorización, ao que o centro se
compromete en caso de ser premiado.
A ins tancia se lIe adxuntará unha me
mo ria de tallada (de non m áis de cincuen
ta folios) so bre as ac tividades organiza
das e, efectivamente realizadas no ano
1986, destinadas a promove-Io coñece
mento do sistema constitucional español
e ntre os seus a lumnos. Deberá recollerse
o número de alumnos participantes, a du 
r aci óne frecuencia das activi da des e can
tos outros elemen tos perm itan va lora-Io
seu alcance. Adxuntárase tamen un re su
men (non máis de cinco folios) das act ivi
dades, e unha descrición da obra. obras
ou material cultural docente que preten
de se adqu irir co premio, no caso de
seren benefic iarios .
A instancia e documentación deberán
presentarse entre os días 17 e 21 de no
vembro, ambolos dous inclusive, no Re
xistro da Secretaria Xeral do Congreso
dos Diputados.
O fallo do co nc urso será dado a co ñe
cer durante o me s de dec embro. Ma ior
informació n no BOE. núm. 136,8 xun o
de 1986 .

Sentencia sobre
o dereito
de consorte
Unha recente sentencia do Tribunal
Suprem o cons ide ra discriminatorio o de
r eito de consorte establecido no regla
mento xe ra l de provisi ónde pos tos de tra
bailo e prom oción profesional dos fun
c ionario s d a Admin istrac ión do Estado .
O articulado do reglame nto favore cía
aos funcio nar ios qu e tiver án conxuges
que tr aballarán na localidad e so licitada
polo conc ursan te, primando o chamada
dereitode consorte cun ha va loraci ónadi 
c iona l de tres puntos, eq uivalen te a trinta
anos de servicio no s distintos carpos
da Administración .
- u mbr emos q-ue esta disposici ón,-;b
xecto de recurso , non afectaba aos fun
cionario s docentes e investigadores, sa
nita rios, de se rvicios posta is e de te leco
municac ións , que non est án afectados
po la tota lida de da lei 30384 de mod ifica
cion da funció n pública. De tódolos xe i
tos o avogado recurrente suliñou que "a
sentencia moi positiva, porque clarifica
os concursos de traslados e sirve 'de for
ma ind irecta para soluciona-Io exercicio
do denominado' dereito de consorte nos
funcionarios docentes" .
é
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A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
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-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante.
Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
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