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ACTUALIDAD

ovo proxecto de Estatuto do Profesorado
E ste prox ecto , que será discutido nun
ha mesa de negociación cos sindicatos,
aborda o siste ma de acceso á func ión pú
blica docente, á carreir a doce nte e pro
moción profesional, á rel ación de posto s
de traballos nos centros educativos pú
blicos, os dereitos e deberes dos docen
tes, o sistem a de formaci ón co ntinua, o
sistema retributivo, as distintas situa
cións ad ministrativas do personal funcio
nario, interino e contratado .

Recentem ent e foi entreg ado polo subsecretario do Ministerio de Educación e
C iencias a sindicatos e comunidades autónomas o proxecto de E statuto do P rofeso
rad o, que desenrola a Lei de M edidas para a Reforma da Función P úbl ica, que regula
o acceso á func ión docente non universitaria, estab lecendo, á vez , .un novo
sis tema retributivo.

o acceso á función
pública d ocente

o

acceso á función pública doc ente
realizara se polo sistema de concurso
oposición libre, sin prexuicio da po rcen
taxe reservada á prom oción interna des
de unha escala inferior. Exisirase un pe
n odo de prácticas tutorizadas que poder á
ter unha duración de ata un curso aca
démico. O conc urso-oposición constará
de tres fases : conc urso (q ue non ter á en
ningún caso carácter eliminatorio), opo
sición (exercicios teóricos e pr áctic os eli
minatorios, escritos e orais que permitan
aprecia-la preparación científica e peda
góxica do aspi rante) e prácti cas (baixo
tutela en centros pú blicos, xunto con
actividades de formac ión complemen
taria).

Carreira docent e
e prom oción proteslona t
O proxecto de estatuto diseña unha ca
rreira profesional de tre s grao s en cada un
dos corpos (mes tres e pro fesore s de se
cundaria). O s postos de traballo docen
tes se cla sifica rán nos niveis de co mple
ment o de destino do 15 ó 26.
Os corpos da carreira docente pre vis
tos no proxecto son os seguintes:
Co rpo de mestres (E.X. B.) Grupo B
G rao personal 1, nivel 15
G rao personal 2, nivel l 7
G rao pe rsonal 3, nivel 21

activi da des realizadas de forma ción per
manente, in novación e invest igación
educativas e ó exercicio co ntin uad o da
docencia en zonas ou centros de especial
dificu ltade.
O grao 3 con solidas e co desempeño
durante dous ano s ininterrump idos, de'
pos tos de traballo corr espondentes a este
grao. " A porc entaxe de funcionario s do
cen tes que pod en adquirí-lo grao 3 non
pode r á exceder en m áis dun 30 por 100
do número de postos de tra ballo corres
pondentes a este grao " .
A promoción interna consiste no as
censo dos funcionarios do corpo de mes
tres ó de profesores de secundaria. M e
diante un sistema de con cu rso de méritos
entre os mestr es qu e teñ an alome nos o
grao 2 consolidado, estean en posesión
da titulac ión superior con co rdante coa
especialidade e teñan exercido a especia
lidade por un período non inferior a.
cinco anos.

Po stos de traba llo

MA GA R
No novo proxecto poderase promoc ionar do corpo de mestr es Ó de profesores de secunda ria mediante
concurso de m éritos,
.

Carpo de profeso~~~ se cu--;daría (grupo A)
G rao personal 1, nivel 18
G rao personal 2, nivel 221
G rao personal 3, nivel 26
Segundo est ablece o proxecto, " ca lquera que se xa o nivel de co mplemento
de destino do posto de traballo que ocupe
un funcionario, en ningún caso perci birá
na sua ret ribución un complemento de
destino inferio r en dous niveis o seu grao
personal con solidado" .
O grao 1, de inicia ción á docencia, refírese ó acceso e desempeño con ca rác ter
pro visional do posto de traballo, bai xo a
tutela dun profesor de grao 3. Tras dous
anos dedesempeño, o profe sor tut or elevar á un informe, que no cas o de ser pos i-

Dereitos e deberes dos docentes
Segundo o proxecto de Estatuto do Profesorado os funcionarios docentes ter án
dereito a:
a) Exerce-Ias funcións de docencia e investigación empregando os métodos
.
que con sideren rnáis axe itados.
b) A libertade de cátedra dentro do respeto ós-principios con stituc ionais.
e) O exercicio da tutoría e dirección de grupos de alumnos.
d) O exercicio de funcións directivas.
e) A intervir no control e xesti ón de centros, no consello escol ar de
centro.
1) A programar act ividades . docentes de centro, promover iniciativas no
ámb ito da experimentación e investigación pedagóxicas.
g) O exercicio do dereito de reuni ón, fora de horas de traballo,
h) A libre sindicación e ó exercicio de tareas sindicais. Abrése a posibilidade
de liber ación total ou parcial da s suas funcións docentes.
i) A promoción profesional dentro da carreira docente.
j) A posi bilida de de obt er unha redu cción da s acti vidad es lecti vas, a par tir do s
55 anos de idade ou 30 anos de servicios por mor de disminuci óns da s facultades
fisicas ou psiqu icas.
k) A especial co nsideración que requiren as situaci óns de enfermidade, que
teña o rixe relaciona do d irectamente co exercicio da función docente.
Os funcionarios ter án dereito adern áis a todos aqueles outros que con carácter
xeral a lei reco ñece ós funciona rios da Administración civil do Estado.
O proxecto establece que o período anual de vacacións retri bu idas se disfrutará
en funció n do calendario escolar e das actividades de programación educa tiva e de
perfe ccionam ento profesion al establecidas pola A dministración edu cativa.
T amén se reco ñoce que as adm inistracións públicas pode r án co nce

tivo, consolidará ó docente no grao l .
Neste caso, para acceder ó grao 2, o profesor estará obrigado á part icipar no próximo co ncurso de tras lados que se convoque .
O grao 2, consolidase, tran scorridos
dous ano s de exercicio profes ional no
posto de trab allo obtido no concurso de
trasl ados. O grao 3 pode r á obt erse trans
corridos dous anos desde a con solidación
do grao dous , " previa avaliación positiva
do s méritos profesionais e aca démic os
poIas comisións de avaliación que se
constituirán no ámbito de xestión de cad a
Administración educativa competen te".
O baremo que se establecerá a estes efec
tos incluirá en todo caso a apreciaci ón do
exercicio eficaz da funci ón docente, as

Para os funcionarios do corpo de mes
tre s establécense os seguintes postos de
tra ballo:
.
Nível 15 (grao 1, con destino provi
sional): exercicio da docencia baixo un
tutor de profesores.

Nivel 17 (graos 2 e 3) : plen o exerci
cio da docencia e da tutoría do s alumn os.
Nivel21 (grao 3 ou grao 2 consolida
do): tareas de coordinación intern a ou
externa, e tutoría de profesores de grao l .
Estes postos aparecerán regulados nos
reglame ntos orgánicos dos centros.
Para os funcionarios do cop o de pro fe
sores de secu ndaria establ écense os se
guintes posto s de tra ballo:
Nivel 18 (grao l con dest ino provisio
nal): exerci cio da docencia baixo un tutor
de profesore s.
Nive/21 (graos 2 e 3): pleno exercicio
da función do cente e realización de act i
vidades de tuton a,
• PASA A LA SIGUIENTE

mediante convocatoria pública, licencias por estudios para o perfeccionam ento
profes ional dos docentes en materias relacionadas co ensino.
Os deberes establecidos para os funcionarios docentes son :
a) Cumpri-lo horario de traballo.
b) Impartí-las disciplinas ó seu cargo.
e) Participar nas tareas de programación e coordenación de ciclos, áreas
e seminarios.
d) Acepta-los cargos académicos para os que foran designados.
e) Curnpri-las normas e dispos icións que ordenan o sistema educativo.
1) Cooperar coas autoridades educativas .
g) Cooperar cos órganos de goberno dos centros.
h) Participar nas que esixa a programación do centro.
i) Realiza-las tareas deri vadas na participación nos órganos de goberno
dos centros.
j) respeta-los dereitos dos alumnos a: recibir formación que garanta o plen o
desenvolvemento da sua personalidade; unha valoración obxectiva do seu rende
mento escolar; que se respeten a sua integridade e dignidade personais, a sua líber
tad e de conciencia e as suas con viccións relixiosas e morai s.
k) Participar nos cursos de especialización ou perfeccioname nto que a Admi
nistración estableza, co fin de pre parar ó profesorado para cubrir necesidad es deri
I vadas de novos plans e program as de est udio .
1) O bserva-la con ducta que esix e a exemplarida de da func ión docente.
B) Participar na orientac ión escolar e profesio nal dos alumn os, desem pe
ñando tareas de tutorí as.
O proxecto establece que os " d irectores dos centros en canto responsabl es dos
mesmos cooperarán coas autoridades educativas con inde pendencia das compe
tenci as atribuidas ós órganos de inspección" .
Tamén serán deberes dos funcionarios doc entes os que con carácter xera l
sinale a lexis lac ión vixente pa ra os funcionar ios da s adm inistracións públi cas.

M.E.
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EXPERIENCIA

o Courel dos tesos cumes
CALO IGLESIAS

ARCHIVO

Novo proxecto
•

VIENE DE LA ANTERIOR

Nive/26 (grao 3): tareas de coordena
ción didáctica, xefatura de seminario e
tutoria de profesores de grao l . Na dispo
sición adicional cuarta aparece que os
funcionarios deste grao e nivel denomi
naranse "Catedráticos de en sino secun
dario" .

Provisión de postes
de traballo
Os funcionarios docentes con destino
definitivo poderán obter outro posto de
traballo mediante un sistema de concur
so que se convocará cada dous anos, suli
ñándose que se realizará por especiali
dades.
. Para participar no concurso de trasla
dos se establecerá un baremo, no que se
contemplarán como méritos preferentes
a " valo ració n do traballo desenvolvido
en anteriores postos ocupados, os cursos
de promoción e perfeccionamento, as ti- .
tulacións académicas diferentes da esixi
da para o ingreso e a antigüedade", A va
loración dos postos de traballo referirase
tempo desempeñado en postos de tra
bailo da ' Administración educativa, en
cargos directivos e no exercicio da do
cencia en centros situados en zonas de di
ficil desempeño.
O criterio de antigüedade computara
se polo polo orden de prioridade seguin
te: antigüedade no centro, na especiali
dade, no corpo. Os cursos de actualiza
ción e perfeccionamento que se terán en
conta como mérito preferente serán os
organizados polas administracións pú
blicas competentes.
Polo sistema de libre designación cu
briranse aqueles postos de traballo que
polas suas especiais caracteristicas así se
determinen na relación de postos de tra
bailo. Por este sistema, se cubrirán, a
proposta vinculante dos profesores co
rrespondentes, os postas de coordena
ción interna: ciclos, áreas e seminarios.
ó

.

Sistema retributivo

Situacións administrativas
Os funcionarios docentes poderán ato
parse nas seguintes situacións adminis
trativas: servicio activo, comisións de
servicio, servicios en comunidades autó
nomas, excedencia nas suas diversas mo
dalidades e suspensión de funcións.

Disposicións adicionais
O proxecto de Estatuto do Profesora
do establece sete disposicións adicio
nais , unha transitoria e outra final.
A primeira refirese á funcións inspec
tora, que se valorará a efectos de carreira
docente. Unha vez transcorrido o perio
do da sua adscrición a esta función, os
funcionarios deberán ocupa-la sua pra
za, podendo participar novamente nos
concursos para esta función, transcorri
dos dous anos de exercicio da función do
cente.
A disposición adicional segunda esta
blece que os funcionarios docentes do
i~rao 2 que con carácter excepcional de
sernpeñen postas de traballo do grao 3,
percibirán un complemento de destino
superior en dous niveis que de acordo
ca seu grao personal lIe corresponda.
A adicional terceria establece que a
partirdo primeiro concurso de traslados
que se convoque suprimirase o denomi
nado turno de consorte, así como o res
trinxido a localidades de 10.000 e máis
habitantes.
Tamén se establece que os actuais pro
fesores con destino provisional concur
sarán coa "puntuación correspondete á
antigüedade no carpo e no centro, valo
rándose como desempeñados nun so cen
tro tódolos servicios prestados mentres
foron provisionais.
Para o nivel de EXB, o primeiro con
curso por especialidades se realizará no
curso académico 1990-91 . A partir do
curso 1989-90 este concurso se realizará
cada dous anos.
A adicional sétima establece que o
MEC proporá Consello de U níversida
des que estudie as medidas para facilita
la promoción a prazas docentes universi
tarias a candidatos que proceden dos car
pos docentes non universitarios.
A disposición transitoria establece
que tódolos funcionarios docentes, no
momento de entrada deste decreto,
adquirirán o grao 2, agás os actuais fun
cionarios pertenecentes
antigo carpo
de mestres de taller que adquirirán o grao
3 do carpo de mestres.
ó

ó

As retribucións dos funcionarios do
centes son básicas e éomplementarias.
As básicas son: soldo, trienios, pagas ex
traordinarias (dúas ano, por un importe
cada unha delas dunha mensualidade de
soldo e trienios) . As complementarias
son: complemento de destino (corres
pondente nivel do posta que se desem
peñe) , o complemento específico ( órga- '
nos unipersonais de goberno) e as gratifí
cacións por servicios extraordinarios
fora da xornada normal.
ó

ó

ó
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A serra do Courel, que mira ás provin
cias de Lugo , Ourense e León, ten cu
mios tan fermosos como os de Formi
gueiros, Montouto, Pía Páxaro. A éste
último subimos por unha pista que
bordea o cume. Os camións das explota
ci óns pizarreiras fan ingrata e peeirenta a
camiñada. Tres son, que eu saiba, as
empresas que traballan na extracción da
lousa ou pizarra: os cami óns que cruza
mos son da empresa F ARLOSA.
Duns anos a esta parte aumentaron os
cortafogos e pistas no Coure\. Hai nelas
algo de agresivo e feo, como esas cabezas
rapadas "rnanu militari" nos cuarteis.
Certo que as pistas facilitan as comuni
cacións dos lugares, pero teño a impre
sión de estaren trazadas máis en función
dos intereses pizarreiros que dunha inte
lixente e ecolóxica promoción turística
da comarca. Os servicios do Courel son,
en xeral, moi deficientes. Mesmo Fol
gasa, a capital, carece dunha rede de
sumidoiros.
.
O que predomina no Courel é unha
economía de subsistencia de auto abaste
cemento. Economía de parco, cabra,
vaca marela e dúas cuchas (unha do
semental e outra, como dín aquí, do
" veterinario") . As centrais leiteiras non
soben a recollé-Io leite, oque non fai máis
que consolidar o minifundio gandeiro.
Economia de castaña e madeira. Os cas .
tiñeiros están chapodados; cando unha
ponla non produce castañas, vai para
trave ou trebello. Nos centenarios e fer
mosísimos soutos brotan sempre ponlas
novas. Hai tamén albarizas : a llar de
uceira da un mel de excelente calidade .
Prados non hai moitos e, a diferencia
dos Ancares, non se ven prados de mon
taña. Nas alturas manda o monte baixo
de uceiras . N as abas de Pía Páxaro
vemos unha repoboación de piñeiros bra
vos feita hai uns 5 anos, pero non medra:
os piñeiros máis parecen herbiñas.
O centro económico da comarca é
indudablemente Quiroga. Exemplos
como o de Vilarvacú, que preferíu
depende do concello quirogán -a pesar
de estar máis lonxe que Folgoso- pare
cen demostrar esta hexemonía.
Camilo Nogueira, que ' no Mustallar
dos Ancares xa nos dera unha xenuina
lección de Xoegrafia, repite agora no Pía
Páxaro. Mentras unha familia de "pinei
riñas" asexa e paira sobre as uceiras,
descubrimos, o norte. Os Ancares: o nor
deste. a Cordilleira Cantábrica: o na
cente, os Montes de León coa serra do
Teleno máis o fondo;
sur, a Serra de
Queixa e Cabeza de Manz aneda:
sureste. Pena Trevinca e
poente, a
Torre de Monforte . Se estivese aquí un
francés repetiria aquela frase que apren
dimos no" Assirnil": "Comrne e 'es caló

ó

ó

. '1"

me.ICI.

Na tardi ña, tempo de vagar en Valdo
mir, á beira do Lor. Xa en Folgoso na
anoitecida, tomamos un viña de Quiroga,
fresquiño e lixeiro. Zumba unha abella e
Enrique móvese inquedo, recordando a
reacción alérxica que lIe producíu unha
picadura. Para as picaduras o mellar
antídoto é o amo níaco ; agora entende
por qué a1gúns pastores aplican ás pica
duras o amoní aco natural de entreperna
(di spensando ).

ARCHIVO
No Caurel predomina unha economía de auto
abastecemento.

Cean connosco os médicos Manolo e
Jaizán. Manolo hai pouco que rematou a
carreira e está a facer sustituci óns nesta
comarca, que é a súa. Jaizan é palestino:
naceu a 7 kilómetros da Jerusalén ce
leste. Unha noito soñou cunha cidade de
choiva e pedra, de rúas estreitas e aporta
ladas. cunha plaza espaciosa e monu
mental. Cando chegou a Santiago de
Compostela, víu a cidade soñada. En
Santiago estudiou e casou. Non podia ser
doutro xeito . J aizán e moi cordial, exce
lente conversador e parece totalmente
compenetrado cós coureláns . Tamén
está na cea Paco. o forestal de ICONA.
E de Granada e sorrí sempre. Chegara
tiznado polos chamizos dos montes de
Santa Eufemia. As cinzas dos incendios
forestaís, caeren no río, matan ás troiti
ñas "arco-iris", que repoboan o Lor. Un
no que conserva os antigos canles que
aproveitaban a auga para regos e rnui
ños.
ó

Na casa bar de Constantino, onde cea
mas, hai dúas mulleres ainda novas
Xulita eM.a Anxeles, que atenden
cociña. Faláranme da hospitalidade das
xentes do Courel. Xulita e M.J Anxeles
están entre as mellores . Cando veñades o
Folgoso, non vos esquenzades de pedir
lIes que vos preparen o cabrito asado e
guisado. as troitas fritidas e a tarta de
chocolate con bizcochón.

¿

Odia6 de Agosto baixamos en cochea
Quiroga. Enrique Aller e Fernando Ran
dulfe, que son abogados . falan de "manu
mitir", "poderdante", "usucapci ón" , A
mín seméllame unha linguaxe moi "eró
tica" . Sonche causas da ignorancia.
Fin da camiñada. O traballo de viaxar.
a alegria de volver e o placerde recordar .
"Co~~el dos tesos cumes que ollan de
lonxe ...
Ata lago . Xa seguiremos camiñando.
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Viaxe pala literatura infantil portuguesa (1)

En Portugal, moito
Durante moito tempo foi certa a tantas
veces citada sentencia de EIYa de Queiroz
nas súas Cartas de Inglaterra: " E n
Portugal, nada" . Referiase á literatura
infantil , que atopaba viva e abondosa nas
librerías inglesas. En Portugal, sen eIl.l
bargo , nada. ¿E hoxe ? Sen dúbida, para
moito s, a situación apenas ten cambiado.
Mai s confunden a sua ignorancia ou de
-sinter és coa realidade. En Portugal ,
hoxe, a frase de EIYa de Queiroz deixou
de ser certa. Estas crónic as constituirán
un modesto intento de achegamento a un
panorama - o da " literatura pra criancas"
portuguesa- hoxe benfadadamente rico e
vivo. En sucesivas entregas presentare
mos entrevist as con algúns dos máis des
tacados escritores para nenos portugue
ses. Ab riremo-Ias crónicas desta vez
cunha introducción global a ese pano
rama.
Os precursores
Como tant as outras cousas en Portu
gal, o desenvolvemento da literatura in
fantil está marcado por unha clara liña di
visoria: o 25 de abril. A revolución dos
caraveis tivo curiosamente unha moi
importante repercusión na producción de
libros para nenos. Ata entón esa era unha
actividade desp reciada polas editoriais, e
mesmo pouco avaliada polos propios es
critores. Despois, e especialmente tra-lo
ano 1976 , a política de difus ión do libro
infantil nas escolas, promovida polo Mi
nisterio de Educación, co menzará a da
los seu s froitos.
Non obstante, xa con anterioridade
- aínda en medio dun silencio e indiferen
cia, cando non menosprecio, xene raliza
dos- algúns autores viña n manifestando
un interés cont inuado polo públic o infan
til. Entre este s, sen dúbida hai dous no
mes fundamentai s: Sophia de Mello
Breyner Andresen e I1se Los a.
A prim eira unha poetisa de recoñeci
da so na. Cont an que escribiu o prime iro .
dos se us co ntos men tres agardaba o na
ce mento do primeiro dos seus fillos. Se
ria, pois, un caso máis entre os esc ritores
que procuran ese ton especial da escrita
para nenos movidos xusta men te pola esi
xencia de se comunicar co n algún nen o
concreto e próxi mo. Os con tos de Sophi a
de Me llo, que van aparecendo lento s e
esp allados no tempo, teñen o aire dos
co ntos de sempre, atempora is e utópicos
( toma ndo aq uí o termo no se u senso rigo
rosame nte eti molóxico: " de ningunha
parte" , e isto ainda que se fale de lugares
como " D inamarca" ou "Ve nez a"). Se
mellan ser con tos de fadas ou contos ma
ravillosos esquecidos, que a memoria de
algún vello fistor conservou para co ntar
llos ao oído á escritora.
En canto a I1se Losa, a figura cla ve
que , dende o seu posto de coordenadora
da modélica "colecc áo juvenil" de Edi
cóes A SA , en Porto, fai de ponte entre o
labor de resistentes dos " precursores" , e
as novas xeracións de xove ns escritores
xordidos nas últimas décadas. I1se Losa,
é

é

MIGUEL VAZQUEZ FREIRE
ás avesas de Sophia de Mello, unha pro
lífica esc ritor a que ten culti vad o prácti 
camente tódal as modalidades da liter atu
ra infantil : dende o conto fantástico ao
xeito tradicional-como o caso de Sil·
ka, unha vella historia de final dramáti
co- ata a crónica de infancia, como en A
minha me lhor história , un relato
que evoca a sua nenez alemana.
é

é

os c lásicos
Non combén esquecer tampouco a
aqueles escritores que , quizais non tendo
escrito pensando con scientemente nos
nenos co mo futuros lectores, prod uciro n
obras que teñen aca dado un ha audien cia
certa entre eles. TAlo Co nstantino
guardadordevacasedesonh os
do novelista Alv es Redol (1911 -1969).
Const a n t ino é unha louvanza da al
dea , da man do rapaz protagonista, que a
min, de principio, lembroume as nosas
Memo rias dun neno lab rego. As
semellanzas son , non obstante, curtas. A
obra de Redol carece do fatalismo nost ál
xico da de Neira Vilas , e o seu realismo
dominante afástase de calquer documen
talismo ou anecdotario para se centrar
nunha recreación de alento poético.
Miguel Torga, con B ichos, consti
túe un caso semellante. Estas historias
do can Nero, o gato Mago, o galo Teno
rio... conquiren emocionármonos sen
prec isar de lIes quita-la sua condición de
animais. Cada historia ven send o unha
biografia de bichos vulgares, biografias
dos que nunca merece ron ser biografia
dos. E , ao final, neste s per fectos co ntos
xustamente o dramati smo do cotián, abe
lenciosamente evidenciado polo autor, o
que lIes da unha forza que pode ir da épi
ca da loita pola vida á lírica elcxíaca da
morte esqu ecida do pobre can N ero .
As fábulas de Aquilino Ribeiro , en tro
que s, recorren ao modelo clásic o dos an i
ma is faladores no Romance da rapo
sa, este sí pensado e escrito directamen
te para os nenos. F ábu las de raposas e
galiñas, lobos e ca ba los, años e coello s, o
Romance ten o sa bor das fábul as de
onte, esta vez da man dunha prosa sinxe
la, di recta, sen co mplicac ións, na que xo
gan un importante pa pel os áx iles diá
logos.
é

Os novos
N on doado da-la nómin a dos novos
esc ritores que, da man do pulo editorial
promovido despois do 25 de abril, se te
ñen intere sado, du n xeito máis ou menos
continuado, polo lector infantil. Algúns
de entre eles xa tiñan amosado ese interés
ante s. Pero será a parti r de 197 6 cando
estes autores atoparán posibilidades de
dar a co ñece-la s suas obras. O Ministerio
de Educación, den de esa data, a través da
D irecció n Xeral de Ens ino Básico, mer
cará sistemáticamente 14.000 exempla
res anuais dunha media de 12 a 15 libros
de autores portugueses, con destino ás bi
bliotecas escolares.
é

Quizais a autora que mellor repre senta
o espírito destes novos autores sex a Ali
ce Vieira, que publica as suas obras na
ed ito ria l Caminho. Rosa , minha
irmá Rosa poderia.se- Ia novela emble
mática da anovación, temática e estilísti
ca, da literatura infantil -xuvenil portu
guesa. Esta obra - o seu éxito animará á
autora a escribir unha segunda e unha ter
ceira partes: Lote 12-2.° frente e
Chocolate á chuva- introduce o
mundo dunha nena do Portugal de hoxe,
habitante dunha barriada urbana.
Nun plano moi diferente, a obra de
Manuel Antonio Pina entronca coas co
rrentes que cab eria chama r máis experi
mentais : Gigoes e anantes ou O te
pluqu é so n ob ras nas que o humor che
ga da man do xogo de palabras , no que a
invención interna á escrita acada un pa
pel protagonista. Pina ten tamén escrito
un fermoso libro de poesía para nenos - O
p ássaro da cabec¡:a- e numerosas
obriñas teatrais. A sua estreita colabora
ción co grupo de teatro infantil portuense
" P é de vento" constitúe unha das expe
riencias que máis me ten impresionado
na miña viaxe -ainda inacabada- pola li
teratura infantil portuguesa.
En Antonio T orrado a colaboración se
ten dado cos grupos de ano vación peda
góxica , nomeadamente co Movimento
"da Escola Moderna (M .E .M .) portu
gués, do que foi un dos membros funda
dores. En Lisboa, este verán, durante o
outavo congreso do M.E .M. , puiden co
ñecer unha experiencia realizada nunha
escola primari a, na que o escritor inven
tab a un cont o da man dos rap aces, un
co nto, por así dicir, escri to a duas mans ,
unh a dela s a man múlt iple dos escolan
tes. A obra de Torrado abundante e di
versa. Ult imam en te, dende a editorial
Cornunicac áo, que él promove, está a pu
blicar unha colección titulada " Historias
tradicionais portuguesas contadas de
novo" , na que prest a nova voz aos vellos
contos da " C arochinha", o " Lobo Fe
roz" , "A Bela e o monstro " , etc.
A lista faise intermina ble. Seria preci
so citar aínda a Maria Albe rta Meneres,
a Sidón io Muralha, a Ferna ndo Bent o,
ou a A na Maria Maga lh áes e Isabel Al
cada, duas escritoras, es tas últimas, que
coa co lecció n " Urna aventu ra" , ed itada
por C am inho, da que levan publicados xa
máis de 15 titulo s, teñen trasladado a
Po rtugal a fórmula dos relatos estilo E nid
Blyton, cun éxito comp arable antre os
lecto res xuve nís. Ou Alvaro Magalh áes,
para o noso gusto, o máis pro motedor an
tre os novísimo s escritores portugueses
preocupados polo públ ico infantil.
En próximas entregas agardamos po
der achegar ao s lectores unha imaxe rn áis
próxima desta literatura, inxustamente
descoñecida antre nós. Fica só dicir que
esa inxusticia non con venientemente
devolta: alá, en Portugal, tampouco se
sabe nada da liter atura infantil tanto ga
lega como española. Q uixera pensar que
estes artigos poidan contribuir ao fin des
ta mutua ignorancia.
é
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Compartir unha nube con Roald D ahl
pode ser algo suxestivo. Moitos pensarán
que para isto haberla que botalle moita
imaxinación ó asunto. Pois poden estar
ben seguros do seu erro . Non fai falla
máis que le-los seu s libros para convivir
con este home -e cos seus personaxes
nerse mundo tan particu lar creado polo
seu inxenio.
Por certo, é un mundo que se ri, que sa
tiriza Ó outro mundo - o noso- que esta
mos a padecer t ódolos dias. Porque eu
estou ben seguro de que Roald Dahl se
nega a compartí-lo acontecer cotián dos
demais. Pero e unha negación permitida,
a partir de salientar aquilo que pode ser
fustigado cunhaarma, moitas veces milis "
mortíferas cás que fan logo: o humor ne
gro, ácido, irónico .
Nos re latos de Roald Dahl vale todo.
E unha deformación satírica da socieda
-de. Pero non dunha sociedade nun senso
amplo e xeral, senón desas pequenas
cousas, moi determinadas, que configu
ran Ó conxunto no que nos movemos tó
dolos seres vivos: ambicións de smed i
das , impertinenc ias dos adu ltos. egoís
mos sen limite s, anulación dos cati vos,
etc ... Roald Dahl é denuncia esperpénti
ca, corrosiva, con certos toques de humor
absurdo, que chega moi fondo ó corazón
dos pequenos.
i Hai que ver como disfrutan eles! F á
ganme caso . son os seus libros favoritos.
E non me extraña nada. E moi inxenioso
Roald Dahl. Da ós nenos iso que necesi
tan para vivi-la s úa realidade, pola canle
do humor. Os nenos esfolan coa risa -Iern
brome de Jorge e a súa mediciña ou do li
bro v jQ ue asco de bichos!"- porque des
cobren os seus sentimentos, ben serio s.
caricaturizados por algún. que é cómpli
ce deles. Ven sendo un xeito de expresi ón
necesario coma o pan . E o que eles qu ixe
ran dic ir a reo. sen a treverse en moitos
casos. Roald Dahl un colega. moito
mais, e o xefe da banda, da que todos for
man parte sen recelo. Todos xuntos fan
das situacións mais serias. un divertido
rompecabezas a compoñer.
E agora. algo que me fixo pensar. Fa
lando con Jose A. del Cañizounha vez en
Málaga. dixome que Roald D ahl lle pare
cí a un escritor violent o. Afirmaba o autor
de" A la busca de Marte el guerrero" que
as súas historias incitaban á violencia ós
rapaces. Fa laba el de certa subversión
nso co ntidos e nos plantexamentos das
narraciónsdo galés . Q uedei abraiado.
i Esa era a lectura dun home aberto coma
o meu querido amigo malagueño! E digo
que quedei abraiado , porque eu non caí ra
nas connotacións criticas da s que me fa
laba.
Fi xome pensar. dende logo. N on sei se
terá razón ou non. Cáseque pre firo non
sabelo. As ca vilacións non me leva ron a
ninguna conclusión clara. Rematei de i
xando esa op inión á beira, e seguir obser
vando a felicidad e dos nenos con vivind o
con Charlie, co Superzorro. con Jorge.
con certas bruxas en congreso. con esa
parella incrible de suxos cretinos e con
toda a alucin ant e mitolox ía de héroes
reais creados por esa mente delirant e e
mar avill osam ente perversa do gra n es
critor brit án ico.
Un Roald D ahl adema is con esa pa rte
tenra de hom e se ns ible que reafirma o ve
llo cos tume dos escritores de co ntar co n
tos ós-seus fillos. Como a ele s lle gusta
ban decidi use a escrib ilos . Así saiu
" C harlie y la fábrica de choco late". libro
do que vende. ainda, un millón de exem
piares ó ano . Con vencido da dificultade
de escribir unha boa ob~a infantil . chega a
aseg urar qu e "calquera pode escri bir un
ma l libro para nenos". D ivírt ese moitisi
mo creando histo rias d irixidas ós pequ e
nos e se po r riba cada narración queda
convertida en ouro, mello r qu e mellor.
Narracións - co mo xa queda dito- co
rrosivas. dun agudo sentido crítico-case
bromas literariasgfluindo vigorosas dun
lápiz co n goma de borrar no outro extre
mo, espalladas por papeis amare los. que
farán ve-las co usas ben distin tas a xo
vens lectores de t ódalas parte s do mundo.
¿Pódese pedir moito rnais?
é
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OPINION

o inquedante caso dos nenos mudos
A N TON COSTA RICO
NoxornalLA VOZDEGALICIAdo
día 4 de O utubro pasado o comentarista
Carlos Luis Rodriguez, facía alí, baixo o
título ' ~EI inquie tante caso de los niños
mudos", unhas con sideracións particu
lares a propósito das recentes declara
cións do D r. G isbert Alós , president e das
IV X ornad as N aciona is da Soci edade
E spaño la de F oni atria, nas que afirmaba
que os nen os bilingües te ñen máis proble
mas de Iinguaxe que os un ilingües, polo
que, aténdose aos datos empíricos por él
recollidos a respeito da situación lingüís
tica española, co ncluía que os nenos
deberian ser educados básicamente na
língua matern a, can do menos ata a con
sec ución e dominio sufic iente s de tais
estruturas lingüísticas e así das normais
posibilidades de expresión e de comuni
cación por parte de todos os nenos,
adquirindo o dominio doutras linguas
con posterioridade.
A conclusión plantexa, de certo, im
portantes interrogantes á estratéxia ou
estratéxias de política lingüística segui
das polo Goberno central -ao que non
alude o com entarista- e po r algúns dos
Gobernos das comunidades autónomas ;
interrogantes que , por outr a parte , se
veñen plantexando des de hai tempo.
Carlos Lui s R así o capta tamén en parte;
faino desde unh a aparente ou real igno
ranc ia ou descoñe ceme nto verbo dos
estudos e co nclusió ns aportadas ao res 
peito por pedagogos, sicó logos, soci o
lingüístas e outros especialistas da lin
guaxe e da comunicación, polo qu e con
insuficientes bimbios manifesta a súa
" inquietud" nun artigo, onde creo que os
argumentos quedan a medio camiño e
formulación; argumentos, anotemos de
paso , formu lados desde a súa cómoda
instalac ión lingüística no castelán.
N o marco das s üas breves considera
cións en asu nto tan complexo, pregún
tase: ¿é posibel un bilingüismo escolar
que no n vaia en detrimento da formación .
do neno?; e sen ón parece posibel, ¿no se
estará elaborado a política lingüística das
comunidades bili ngües co n arr anxo a cri
terios exclusivamente políticos?
Ao tempo, síntese, solpr end ido - xusta
solp resa que persoalmente compartiria
sen ón fora porqu e hai cousas que rnalpo
cadamente non solprenden arestora- ao
comprobar que máis da metade do tempo
de clase, segundo os programas escola
res , adícanse os nenos a adeprender
como se dí esto ou aque loutro ( en inglés,
en castelán, ou en galego) , con posibel
perxuicio para o domi nio e adquisición
doutros coñece mentos, destrez as , hábi
tos, actitudes e valores .

Do mesm o modo, e co n aplicación ao
á mbito escola r a tese simplificada ema
nada das investigacións ao respeito, sa
lienta que nunha sociedade con e mesmo
sen conflito lingüístico os nenos que pro
ceden da clase social alta -unha minoría
social- e que son introducidos desd e
unha idade temperá nunha educación
bilingüe, con té cnica d idáctica correcta,
amosan maior flexibilidade cognitiv a,
maior criatividade, maior desenvo lve
mento do pensamento diverxente e rnaio
res habilidades e indices de comprensión
lingüística que non aqueloutros nenos da
mesma clase social alta educados dun s ó
xeito monolingüe; má is, po lo con
trario, aqueles nenos de clase soc ial
media baixa e de sectores populares -os
rnáis diles- que reciben un ensino bilin
güe ("sustrativo" e non " aditivo" na ter
minoloxia do Lambert) ou nunha Iíngua
distinta da súa propia ou da máis xerali
zad a no marco cultural ond e tivo lugar a
súa primeira Socialización anterior á da
escolar, presentan problem as en canto á
socialización lingüística, dando como
resultado sit ua cións de aprend izax e na s
que non se desen volven suficientes com
petencias en nengunha da s du as linguas,
prod úce nse retrasos na adq uisición do
voc abulario e diversas dificultades en '
canto á adqui sición das hab ilidades lin
güísticas e á mesma comprensió n, tod o
elo co n repercu si óns negati vas no rende
men to escolar: repercusi óns que col abo
ran ao fenóme no coñe cido como fracaso
escolar.

Pola contra. Carlos Lu is R.. olla con
agrado a tolerancia lingüist ica rein ante
en Galicia, tolerancia que ao meu ve r non
existe realmente como valor positi vo e
rnaila-as apariencias, e indica que de tal
actitude tolerante participa "afortunada
mente" a Administración autónoma, ata
o ponto, considero de facer frecuente dei
xaci ón das s üas responsabilidades e de
manifestar perm isividade ante os incum
plimentos arreo du nha mermada lexisla
ción de intención normalizadora do ga
lego, dictada pola propia Administración
autónoma.
Finalmente, o comentarista fai invita
ció n a outros foniatras, pedag ogos e lin
güistas a expresar o seu se ntir sobre a
cuestión, contradecindo, se mester fora,
o manifesatado polo Dr. Gisbert. Co
Ilendo o guante escribo as presentes
notas como pedagogo e como galego para
acreditar nas conclusi óns do foniatra
Di st intas, numerosas e consistentes
investigaci óns científicas realizadas ao
longo da s últim as décadas nos divers os
escenarios socio-culturai s mund iais,
traspasados. tam én no campo da escol a
rizaci ón, pola co mplexa realida de da
inte rferencia e do con flito soc io-lin
güisticoentre, alo menos , dúas Iíngua s de
uso no seo dos respect ivos escenarios ou
comuni dades humanas - tal e como o
caso de Galicia- aportan hoxe eviden 
cías empíricas e con clusi óns co ncorda n
:es básicamente coa expos ición do fo
niatra D r. G isbert. Hai , en tal senso,
unha extensa literatura científica e estu 
dosos relevantes (en Canadá, E E.U U ..
Suiza. Bélxica Checoslovaquia, Cata
luñ a ..), que na brevidade desta co labo
ració n non podemos glosar como ser ia
mester.
é

Dito con pru den cia, ante o insuficie nte
volume das investivacións e datos de
conclusión, para o caso galego, semella
porén que as ante riores conclusións ex
post as poidan aplicars e á re alidade ga
lega. Son inteiram ente plaus íbeis e hai
datos que as co nfirman .

En síntese. a análise socio-lingüistica
das comunidades culturais onde os seus
membros ernpregan, segund o disti ntas
porcentaxes e momentos, unha, outra ou
duas línguas diferentes como vehículos de
comunicación, cu nha relativa extensió n
social do fenómeno, te n detectado a exis
tenci a dun conflito social de orde lingüís
tico, negador da existencia de comuni
dades armónicamente bilingües , anque
non de ind ividuos así considerados. Ne 
ses casos tense evidenciado a existencia
dunha violencia lingüística por parte dos
grupos sociais detentadores do poder
social e cultural hexemónico, cando
emprega n fundamenta lmente como vehí
culo de comunicación a língua no n orixi
naria da co rnunidade cultural (por exem
plo o castelán).

En consecuencia quedaría así respos
tado o interrogante que plantexa Carlos
Luis Rodríguez . D algún xeito , a lexisla
ci ón existen te hoxe ndía en Galicia sob re
a escolar izació n en galego en pre escolar
e ciclo inicial nos medi os galego-falantes
poder ía estar na vía da corr ecci ón se se
aplicar a e se incentivara socialmente na
perspectiva da integració n social cultural
no rmalizadora da Iíngua gale ga. A polí
tica estaría as í parcialmente en concor
dancia coa pedagoxia e a s ico-ling üís
tica.
Co nsidero que, se n embargo o res to da
lexis lació n lingüística para os ciclos
superiores emanada tanto desde San
tiago como desde Madrid
efectiva
é

ANAQUEL

mente errónea ou incorrecta, pois non
contrib úe á eliminación de factores de
segregación e de fracaso escolar, tal e
como seria oportuno para a formación
dos nenos á que alude o comentarista.
Compre unh a estratexia de política
Iingüistica na edu ca ción que sexa gale
guizadora para contri buir a ese desenvol
vem ento e formació n nas mellores con
díción s dos neno s galegos. E lo, certa
mente, esixirá afinar os instru mentos de
acción pedagóxica en concordancia coas
diversas situacións lingüísticas infantis
hoxe existentes en G alicia, para entre
outras co usas atallar o " inquedante caso
dos neno s mu dos galegos", unha rea lí
da de tan altame nte ext endida particular
mente no recente pa sado esco lar galego;
aquí houbo medo colectivo entre os
nenos polo perigo fisico e sicol óxico que
representaba falar en galego nas aulas ou
simplesmente por chamar "cuneo" -é un
dicir- ao que se esixía denominar " cuen
co". Foi realmente inquedante o caso
dos nenos mudos .
Xu sto por esto e polo que os profeso
res que nesta hora defenden e practican a
galeguización na s üa tarefa educ ativa
insisten tanto en un i-Ia coa renovación
pedag óxica e cos ' métodos didácticos
activos de apren dizaxe, aqueles que con 
ceden unha particular relevancia á impli
ca ción activa e á participació n dos nenos
no seu proceso form ativo, aquele s que
acreditan na palabra do nen o; palab ra a
dicir, expresar e comun icar no seo da
clase. En tais aulas, regadas polo país
adian te penosamente non a fartar, falan e
comunican en galego ou en castelán,
segun do as circunstancias particulares
de cada un, todos os nenos e non só o
mestre .
Ao contrario, nas aulas tradicio nais
hai un silencio parecido ao anotado polo
comentarista Vén á propó sito o se
guinte: había nunha escola en Galicia,
onde o m estre falaba en castelán, un
louro que de sut aque remedaba : " Si len
cio" , " silencio", a palabr a de ord e rn áis
escoitada ao me stre. Afo rtun ad amen te ,
na inmens a maioria das aulas onde o
ensino se fai en galego , o louro non sabe
ría remedar tal palabra, porque hai tole
ran cia no dicir e nas palabras.
A Administración central-non allea á
cuestión-como á galega , aos polít icos e á
sociedade t ócalles suscitar o pleno de
senvolvemento intelectu al, lingüístico e
de persoalida de dos escolares galegos e
apartar os bal ados que unha situación
lingüística de conflito opó n, xunto a
outros factores, a tal desenvolveme nto.

---TABOEIRO-----------

• CASTELO BRANCO ,
. C a m ilo. Amor de perdi
ción: In troducción: José Vial e
Moutinho. T rad ucción e notas.
X elaA rias. Ed. X erais de Gali
cia Vigo 1986.

tá a te r. Especialmente, critican
ó M EC pola súa lentitude bur o
cráticas, a imprevisión en canto
á dotación de medios e as con
tradicións que a propia burocra
cia xerada pola reforma est á a
provocar (p ax. 29 ). A si todo , os
aut ores defenden o postivo da
. reforma, avaliada globalmente

• STEVENSON, R L As
aventuras de David Bal
four. Traducción e notas: Vi
c ente Araguas. Introducción:
Xos é A. Lopez Dobao, E . Xe
rais de G alicia. Vigo 1986.
D úas novas entregas da co
lección X abarin. Desta vez dous
clás icos induscutibles. A novela
de Castelao Branco - unha das
nov elas de amos por antono
masia- far á chora r ás adoles
ce ntes galegas de hoxe com o
de nde anos leva face ndo chorar
a xeracións de adolescentes de
.todo o mun do( os adolescentes
tarnen chorarán, pero non que
rrán recoñecelo). A de Steven
son abonda con dicir que outra
entre as grandes novelas de
aventuras do seu autor.
é

• DE LA OSA. GARCIA
MORENO, OROZCO. La re
forma de las Enseñanzas

• D E PABLO PONS, Juan.
Cineyenseñanza. Ministe
rio de Educación y Cie ncia M a
drid 1986.
A publi ca ción recolle un tra
bailo que foi prem iado no ano
1984 co acc ésit P rem io N acio
nal de Investigaci ón Ed ucativa.
Trátase dunha investigación que
o propio autor denomina -se
guindo una terminoloxía pro
posta por Juan Manuel Es 
cudero- "analise microsicoloxi
co de medio s" . En definitiva,
constitúe un intento de aplicar ó
estudio da interacción medios (e
especificamente centrado no ci
ne ) - educación, unha metodolo
x ía que combine a pre cisión do s
modelos cuantitati vos cá flexib i
lidad dos cual itati vos.
ó

Medias. Cómo se realiza
en el Centro t -ovadonga.
Ed. Popular. M ad rid, 1.986.
Un informe sobre a aplicación
da reforma do Ensino Medio
nun ce ntro experimental de Ma
drid. O interés deste informe re
side en que presenta a visión dun
grupo de profesores que están vi
vindo a reforma dende dentro, ~
que non teñen ning ún reparo en
salienta-Ios defectos que esta es

" Un ha escola popular: ¿necesari~
• A escola que queremos
e a súa xestión organizativa . ':..-po s ib le?,:,:.: . Finalizado este acto
A asociación pedagóxica NO
VA ESCOLA GALEGA organiza ás
próximos días 12.13 e 14 de Na
dal o seu lIJo Encontro de Debate.
que xirará en torno a dúas cues
. tións que actualmente está a preo
cupar a moitos educadores: o mo
delo de escota. e a xestión organi 
zativa dos centros escolares.
Neste 111 0 Encontro contarase
coa presencía de persoas ligadas
ós Movementos de Renovación
Pedag6xica do Estado. entre elas
o profesor Gonzalo Anaya. por
mo itos anos e aínda hoxe ligado a
Galicia e Luis Otano como presi
dente e animador de Adarra lE
Euskadi e da Coordenadora Esta
ta l de M .R .P .S .
No ámbito do Encontro haberá
d ú as me sas informativas: unha
so br e esa Escol a Rural e outra so
b r e os problema s e ci rcunstanc ias
actuai s do proce so de galeguiza 
ción escola r.
O programa 6 qu e se axustará o
Encontro rexirase com o segue: o
venres, día 12. o profesor Gonza
lo Anaya impartirá no Salón Noble
de Fonseca(entrada Parlamento).
ás 7 .30. unha conferencia sobre

. se celebrará unha cea-homenaxe
a D. Gonzalo Anaya; O sábado. día
13. de rnah á, se traballará en gru
pos de debate sobre os temas eixo
do Encontro. e se realizará a mesa
sobre Escola Rural. Detarde. con
tinuarán os grupos de debate. a
mesa de galeguizaci6n do en sino
(moderada por Miguel Pérez Par
do) . para finalizar ás 8 coa confe 
rencia de Lu is Otano sobre "Situa
ción e perspectivas dos M RPS" .
O Encontro f inalizará o domingo.
14. co remate do traballo dos gru
pos e un plenario donde se elabo
rarán as conclusións do encontro.
Os debates desenvolveranse no
Centro de Formación do INEM. e
as inscrici6ns se real izarán en
NOVA ESCOLA GALEGA. Aparta 
do 586. Santiago. o u chamando
po r t eléf on o ó 237358 .

Asamblea de pe rsonal
so b re E nse ñ a n za P rivada
El central sindical socialista
FETE-UGT de Galicia ha con
vocado a los trabajadores de la
enseñanza privada a una reunión
que tendrá lugar esta tarde a las
seis , en los locales del sindicato
en Pontevedra.

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)
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