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A Revista Galega do Ensino edítase
desde decembro do ano 1993, e foi o seu
impulsor e promotor D. Juan Piñeiro
Permuy,  conselleiro de Educación nesa
época.

O primeiro director da publicación foi
D. Constantino García e o seu primeiro
secretario foi D. Celso Currás Fernández,
actualmente Conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria. A partir do quin-
to número, dirixiu a publicación Dª.
Mercedes Brea e desde o número trece ao
corenta e tres encargouse da dirección Dª.
Ana Mª. Platas Tasende.

Os corenta e tres números editados
recollen, no seu conxunto, decenas de
miles de páxinas nas que cómpre salientar:
227 colaboracións especiais, 147 estudos e
103 prácticas de aula. O número 41 é unha
escolma dos dez primeiros anos de vida da
revista e vai acompañado dun CD que ten
carácter recompilatorio. Neste CD pódese
atopar unha descrición detallada dos estu-
dos, colaboracións especiais e recensións
publicadas neste período, o cal supera o
milleiro de firmas  colaboradoras. E destes
corenta e tres números, dez teñen carácter
de extraordinarios:

- Nº 4, de maio de 1994, dedicado á
familia.

EDITORIAL

- Nº 7, de abril de 1995, dedicado ás
titulacións universitarias.

- Nº 11, de maio de 1996. Especial
“Gallaecia Fulget”.

- Nº 15, de abril de 1997. Especial
sobre os valores.

- Nº 20, de setembro de 1998. Especial
sobre a formación profesional.

- Nº 24, de setembro de 1999. Especial
sobre a educación no século XX.

- Nº 28, de outubro de 2000. Especial
sobre balances dun século, en
dous volumes, un de ciencias e
outro de humanidades.

- Nº 32, de outubro de 2001. Especial
sobre a educación especial.

- Nº 36, de outubro de 2002. Especial
sobre artes.

- Nº 40, de novembro de 2003. Especial
sobre a saúde nas aulas.

As áreas temáticas mais salientables dos
contidos que apareceron na Revista
Galega do Ensino quedan compendiados
nos seguintes descritores:

Ensino. Sistema educativo. Funcións
pedagóxicas. Debuxo técnico. Linguaxe
gráfica. Formación preuniversitaria.
Acceso universidade. Teatro. Educación
popular. Pedagoxía teatral. Educación
matemática. Arte. Xeometría. Cálculo
aritmético. Función inspectora en edu-



cación. Educación e diversidade. Ava-
liación de programas educativos. Cali-
dade na educación. Educación. Artes
visuais. Historia da arte. Etnocentris-
mo. Multicultura. Linguaxe escrita.
Currículo. Escribir para aprender. Ler
para aprender. Textos eficaces. Coñe-
cementos previos. Técnicas de estudo.
Tecnoloxías informáticas. Investimen-
to educativo. Rendementos da educa-
ción. Artes. Xeracións. Expresión. Cre-
atividade. Coñecemento. Discurso.
Disciplina. Técnica. Modelos. Arte e
ciencia. Debuxo. Tradición. Patrimo-
nio cultural. Lexislación. Comunica-
ción. Percepción. Dramaturxia. Espec-
tador. Educación do actor. Escenogra-
fía-texto. Creatividade musical. Crea-
ción musical. Teorías contemporáneas.
Forma musical. Estética contemporá-
nea. Danza e desenvolvemento do
neno. Cultura. Civilización. Xestión
cultural. Renovación. Pedagoxía. Mes-
tre. Profesores de ensino secundario.
Literatura. Cultura escolar. Historia da
escola. Transversalidade. Desenvolve-
mento curricular. Interdisciplinarieda-
de. Valores. Finalidades educativas.
Innovación educativa. Formación pro-
fesorado. E-learning. Ensino en liña.
Contorno virtual de aprendizaxe. Tras-
tornos de movemento. Fracaso escolar.
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Trastornos de aprendizaxe. Psicofár-
macos. Reeducación. Tabaquismo.
Alcohol. Drogas. Infancia. Adolescen-
cia. Intervención. Agresividade. Vio-
lencia. Medios de comunicación. Ren-
demento escolar. Fracaso e éxito edu-
cativo. Pedagoxía hospitalaria. Progra-
mas de integración. Escola na casa.
Informática. Educación moral. Educa-
ción en valores. Aprendizaxe cívica.
Educación para a cidadanía. Política
lingüística. Normalización lingüística.
Sociolingüística. Ensino medio. Arque-
oloxía. Etnografía. Etnolingüística.
Historicismo. Recursos. Formación.
Sociedade do Coñecemento. Bilingüis-
mo. Procesos educativos. Financia-
mento. Universidade. Sistema Univer-
sitario Galego. Ética profesional. Pro-
fesión. Deontoloxía. Ética aplicada.
Identidade profesional. 

A Revista Galega do Ensino continúa na
súa tarefa de contribuír a crear cultura e
pensamento pedagóxico. Quede constan-
cia do noso recoñecemento a todos os que,
de diferentes modos e por distintos encar-
gos, contribuíron a lle dar significado á
publicación, a cal, no presente número, se
centra en destacar a familia, a pedagoxía e
a educación especial en tanto que son
obxecto específico de recoñecemento
nacional e internacional no ano 2004.




