
ACTUALIDADE DA POLÍTICA EDUCATIVA

Adoutrinar o alumnado. O debate polo pro-
cés en Cataluña dá e dará moito de si. Aquí in-
terésanos hoxe falar da acusación ao sistema 
educativo catalán de que adoutrina para a in-
dependencia. Unha educación que sempre foi 
recoñecida como de vangarda e tolerante ago-
ra resulta que saíu “adoutrinadora”. Cando os 
votantes independentistas eran moitos menos 
non influía a educación?, parece que a política 
desenvolvida polo PP (fundamentalmente) non 
tivo nada que ver. Seguro que só se converte-
ron en votantes independentistas os mozos e 
mozas “adoutrinados”.

Como parece que, segundo eles, en Cataluña 
tivo éxito o “adoutrinamento escolar” agora o 
PP quere facelo en todo o Estado. Pero con me-
llores fins. Poñerá en marcha unidades didácti-
cas para que o alumnado se familiarice co him-
no, o escudo, a bandeira e a defensa de España 
mediante un convenio do Ministerio de Educa-
ción co de Defensa (!). Como todos sabemos 
“os valores patrios transmítense polo militar”. 
Non deben ter nada que ver coa convivencia, a 
paz e a cooperación, a solidariedade e as igual-
dades.

Nova folga, neste caso estudantil, contra a 
LOMCE o día 19 de novembro. Non sen mo-
tivo. A LOMCE parece que está nun estado de 
hibernación dende que o Congreso paralizou 
as reválidas. Pero a subcomisión do Congreso 
que pretende acadar un “Pacto de Estado So-
cial e Político pola Educación” que se poida tra-
ducir nunha nova Lei, que derrogue a LOMCE, 
ten unha nova prórroga. Mentres tanto o Go-
berno segue aplicando a LOMCE, con todos os 
seus efectos perversos.

As bolsas de estudo. As bolsas veñen sufrindo 
un grave recorte por mor das nefandas políticas 
sociais deste goberno. Despois da polémica so-
bre os resultados académicos esixibles, defen-
demos que a mellores resultados académicos 
esixibles para acceder a elas menos igualdade; 
convén agora recordar os números. Tres datos 
achegados pola Coordinadora de Representan-
tes das Universidades Públicas (CRUP) son es-
clarecedores:

• A contía media das bolsas caeu nun 20% en 
só dous anos, entre 2013 e 2015.

• España inviste menos da metade que a me-
dia dos países da OCDE (un 0,13%)

• Calculan en 100.000 os estudantes que 
deixaron a Universidade por motivos económi-
cos nos últimos anos, dende 2010.
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E os orzamentos. Galicia dende 
2009, tomando este ano como 
referencia, sumando as per-
das paulatinas de cada exerci-
cio, baixou en 1.936 millóns de 
euros os orzamentos en Edu-
cación. Isto notámolo nos cen-
tros e as familias tamén o notan 
pero non sempre llelo pode-
mos explicar claramente e de-
vagar. Cando temos que limitar 
os alumnos transportados, ou 
cando se lles di que non tere-
mos apoios para alumnado que 
o necesita, ou cando non se po-
den formar grupos para itinera-
rios como o PMAR por falta de 
profesorado, etc. As reducións 
orzamentarias non son só núme-
ros.

Baleares recupera os educa-
dores sociais en dez institutos 
este curso. Súmase así a Anda-
lucía, Castilla- A Mancha e Estre-
madura, que xa teñen estes pro-
fesionais como persoal dos IES. 
O seu obxectivo será previr con-
flitos no centro, o absentismo 
nas clases e o fracaso escolar. 
Ademais, dedicaranse a detec-
tar dificultades na aprendizaxe 
derivadas de causas sociais e a 
mellorar a convivencia nos dis-
tintos institutos. Os educadores 
sociais destes institutos traballa-
rán con alumnado en risco de 
exclusión social, actuando con 
toda a comunidade para mello-
rar o seu rendemento académi-
co e as súas habilidades sociais.

Esta figura do educador social 
púxose en marcha no ano 2009. 
Con todo, en 2011 (durante a 
anterior lexislatura do PP) supri-
míronse os servizos destes pro-
fesionais, que lograron unha re-
dución do absentismo crónico e 
das expulsións e amoestacións 
nos institutos nos que traballa-
ban.

Dende a RGE pensamos que 
este é un bo camiño para a ins-
titucionalización de forma pro-
gresiva da figura do educador 
social nos centros de educación 
secundaria, aínda que só abar-
que o 15% dos centros desta 
comunidade autónoma.

Aumento da matrícula en FP e 
descenso nas Universidades. É 
o que pon de manifesto o exa-
me das estatísticas de matricu-
lación nos dez últimos anos. O 
alumnado de FP pasou de algo 
máis de 27.000 alumnos e alum-
nas aos máis de 37.000, mentres 
que no mesmo tempo o alum-
nado universitario pasou dos 
84.000 do curso 2003-04 aos 
56.000 de 2015-16.

ENCONTROS E XORNADAS

• A décima edición das xor-
nadas “Recursos educativos en 
galego” celebrada recentemen-
te na Facultade de Ciencias da 
Educación atendeu agora os 
recursos para a educación das 
persoas adultas.

• Celebrouse na Guarda a III 
edición de “Diálogos en edu-
cación”, que promove o conce-
llo coa coordinación do profesor 
Xosé M. Malheiro, sendo un es-
pazo de información e debates 
educativos.

• A fins de outubro celebrouse 
no campus de Lugo (USC) a ter-
ceira edición das xornadas “Xu-
venciencia para o profesorado. 
Mergúllate na investigación”, 
un foro para profesorado de se-
cundaria e universitario promo-
vido polo grupo de divulgación 
da ciencia e da tecnoloxía e 
que utiliza o Kit Aqualab (senso-
res de medida da humidade no 
solo) que realiza exercicios di-
dácticos para o bo uso da auga 
como un recurso limitado.

• Na USC en Santiago leváron-
se a cabo unhas Xornadas sobre 
“Universidade e discapacidade: 
favorecendo o coñecemento e 
fomentando a inclusión”, ten-
dente a favorecer as boas prác-
ticas con persoas con distintas 
circunstancias limitadoras.

• Celebráronse unhas Xorna-
das de Educación de Podemos 
Galicia que permitiron examinar 
a problemática e tamén algun-
has das mellores prácticas edu-
cativas realizadas na escola rural 
en Galicia.

EXPERIENCIAS E 
INICIATIVAS

• O CPI Virxe da Cela de Mon-
fero participou (vid, Youtube) no 
Congreso dos Deputados no 
marco do Acto Estatal da Se-
mana Mundial pola Educación 
(CME), en cumprimento dos 
compromisos mundiais para o 
desenvolvemento da educación 
sinalados na Axenda 2030.

• A “Rede galega de educa-
ción e desenvolvemento rural”, 
unha iniciativa xurdida a partir 
do X Encontros de Educación 
no Rural celebrados na prima-
vera pasada por convocatoria 
de Nova Escola Galega acaba  
de ultimar un amplo documen-
to con propostas á Xunta de Ga-
licia arredor da defensa das es-
colas no medio rural.

• Unha biblioteca de présta-
mos para pais e nais no CEIP A 
Maía de Ames: un complemen-
to que acompañará a actual bi-

Alumnado e profesorado do CPI Virxe da Cela de Monfero  no Congreso dos Deputados. 
Fonte: Monferosolidario
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blioteca escolar Agustín F. Paz 
do centro e aos clubs de lectu-
ra para familias que existen nou-
tros centros galegos.

• Alumnos e alumnas dun cen-
tro rural (concello de Pontea-
reas) deseñaron “o patio que 
queremos”, unha completa re-
estruturación do actual patio es-
colar.

• O novo almanaque 2018 edi-
tado polo Concello de Ponteve-
dra e a Deputación Provincial, 
coa colaboración de Galix, para 
acompañar o próximo Salón do 
Libro Infantil, rendendo home-
naxe ás escritoras galegas.

• FOANPAS de Vigo celebrou 
os seus 25 anos de vida median-
te diversas actividades expositi-
vas, un par de conferencias e re-
coñecementos ao profesorado 
da cidade.

• Alumado do colexio de Arca-
de (na ría de Vigo) estudou os 
efectos do lume na súa contor-
na: estudaron os mapas dos in-
cendios, analizaron as causas 
cabo dos veciños e o persoal de 
extinción, examinaron o cambio 
climático, e como contraposi-
ción visitaron tamén o xardín do 
Castelo de Soutomaior con 200 
especies arbóreas, o único xar-
dín de excelencia internacional 
en España, con algún exempla-
res de 800 anos de antigüidade.

• No Instituto de Tui os esco-
lares achéganse á problemáti-
ca do autismo mediante talleres 
nos que abordaron a accesibili-
dade, a comunicación, o acoso 
ou a inclusión escolar.

• Un colexio de Padrón iniciou 
o Bosque de Rosalía con planta-
ción de 300 carballos, e os seus 
estudantes seguirán todo o pro-
ceso de crecemento.

EXPOSICIÓNS

• Entre as distintas exposicións 
do presente dúas, en particular, 
teñen unha notábel referencia 
didáctica: a do Pergamiño Vin-
del que percorre a historia me-
dieval de Galicia (Museo do Mar 

en Vigo) e a da Galicia sueva ou 
Regnum Suevorum. As cantigas 
de Martín Códax acadaron unha 
alta resonancia musicada desde 
moi diversos lugares do mun-
do, como se puxo de manifes-
to nun acto didáctico con esco-
lares organizado recentemente 
por Ponte... nas ondas.

• O Culturgal 2017, o gran-
de expositor de iniciativas e de 
creación cultural en Galicia, en-
tre outras iniciativas deu a coñe-
cer a I Bienal Internacional de 
educación en arquitectura para 
a infancia, ademais de presen-
tarse a Cooperativa galega Miu-
diño, con brinquedos e xogue-
tes e accións sobre os patios das 
escolas.

PREMIOS E 
RECOÑECEMENOS

• O profesor e escritor Paco 
Martín Iglesias foi nomeado re-
centemente socio de honra 
de Galix. Parabéns. Parabéns 
tamén para o profesor e escritor 
Antonio García Teijeiro, recen-
te Premio Nacional de Literatu-
ra Infantil, co seu libro Poemar 
o mar con ilustracións de Xan 
López Domínguez.

• O álbum ilustrado Venezia de 
David Pintor, gañou o premio 
especial no IV Festival de Litera-
tura infantil e xuvenil Gianni Ro-
dari en Italia. 

• Na 10ª edición dos Premios 
Educacompostela (Concello de 
Santiago e Nova Escola Galega) 
foron recoñecidos os seguintes 
traballos: 1º premio para o titu-
lado “CuntiStar” do CPI Aurelio 
Marcelino Rey García de Cuntis, 
que implica a toda a comunida-
de na normalización do galego 
a través dos videoxogos, a ro-
bótica e os medios audiovisuais; 
2º premio: para “Proxecto inter-
nivel e interetapa de mitoloxía 
dende a biblioteca” de Mu-
ros; 3º premio: titulado “Auga 
Doce” do CEIP de Barouta – 
Ames, que permite o coñece-
mento e a interacción co medio 
a partir dunha contextualización 

significativa para o alumnado e 
a comunidade.

• O Ministerio de Educación 
Cultura e Deporte vén de conce-
derlle o primeiro premio Miguel 
Hernández (2017) ao proxecto 
“Faros e Estacións, Viaxe a Íta-
ca”. O proxecto foi coordina-
do por Jesús Montero Sánchez 
e colaboraron o persoal docen-
te do IES Campo de San Alber-
to de Noia. O eixe temático no 
que está baseado é o cine e a 
emigración e, entre os resulta-
dos obtidos, destacan “A Guía 
Pedagóxica: Cine e emigración” 
e o documental “Cruzar a Fron-
teira”.

LIBROS, MATERIAIS E 
RECURSOS

• Xaquín Marín acaba de sacar 
a lume (Galaxia) un novo perso-
naxe infantil, Tonecho, que pre-
viamente aparecera en Golfiño, 
un neno de barrio coas súas cir-
cunstancias.

• Magín Blanco acaba de edi-
tar para o público infantil o li-
bro-cd Camiños (FOL MÚSICA).

• Acaba de presentarse o li-
bro-disco Picariños con poemas 
de Pura e Dora Vázquez musica-
dos por Suso Vaaamonde, sete 
deles panxoliñas.

Alumnado do CEIP Rosalía de Castro de Padrón na súa iniciativa 
de crear o Bosque de Rosalía. Fonte: La Voz de Galicia


