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Avance da muller no eido científico
Un 38% dos científicos e enxeñeiros
que traballan en España son mulleres,
segundo datos da oficina estatística
comunitaria Eurostat. A cifra sitúa a
España por riba da media europea, que
alcanza un 29%.

Real decreto sobre profesorado de
Relixión
Aínda que o Real decreto está en fase
de borrador, coa súa aprobación na
mesa sectorial de educación do MEC,
prodúcese un importante avance na
reivindicación do colectivo, ao conseguir
que se regulen as súas condicións
laborais.

Segundo o Decreto, o acceso ao
posto de profesor de relixión producirase
en base a requisitos obxectivos e
subxectivos, e unha vez superada esta
fase, os candidatos serán obxecto de
contratación indefinida por parte da
Administración.

A dotación orzamentaria para bolsas
e axudas ao estudo medrará no ano
2007 un 16,1% 
Segundo manifestou a Ministra de
Educación y Ciencia Mercedes Cabrera
nunha intervención no Foro ABC, a
contía total alcanzará os 1.130 millóns
de euros. Con esta aposta pola política
de bolsas preténdese garantir a
equidade no sistema educativo.

Nestas cifras non están incluídas
outras bolsas do Ministerio, como as
ERASMUS, SÉNECA, FPI ou FPU. Por
outra banda, destinaranse outros 95
millóns de euros a mellorar o
coñecemento do idioma inglés. Deles,
85 dedicaranse a subvencionar cursos
de inglés para mozos de entre 18 e 30
anos, e outros 10 a reforzar as escolas
oficiais de idiomas. Esta partida será
xestionada mediante convenios coas
comunidades autónomas.

Plan para a promoción e mellora da
convivencia nos centros
O Plan propón varias actuacións para
mellorar a convivencia nos centros
educativos e, coa colaboración das
comunidades autónomas, promove a
investigación sobre problemas de
convivencia nos centros; abre foros de
encontro para o intercambio de
experiencias entre profesores e outras
institucións, e proporciona orientacións,
estratexias e material para fomentar a
convivencia na educación.

Conclusións do Seminario La LOE y
sus docentes: derechos y deberes.
A Cátedra da UNESCO de Xestión e
Política Universitaria, na Universidade
Politécnica de Madrid promoveu este
Seminario que reuniu a preto de 150
persoas relacionadas co ámbito
educativo (representantes dos
sindicatos, das administracións
educativas, dos consellos escolares do
Estado e das autonomías, dos medios
de comunicación, das asociacións de
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profesionais, do campo da Pedagoxía,
das facultades de educación, de
Dereito, das escolas universitarias de
Maxisterio e dos institutos). Durante
dous días analizaron os dereitos e os
deberes dos docentes de ensinanzas
comprendidas na Lei orgánica de
educación (LOE).

O traballo iniciouse cunha visión da
temática dende unha perspectiva
internacional, que se centrou nos casos
de Francia e dos Países Baixos co fin de
ver como se desenvolve a carreira
docente neses países, e como
evolucionan os dereitos e os deberes
dos docentes non universitarios.

Nun segundo momento, a análise
centrouse no ámbito español, partindo
do recoñecemento do marco xurídico
que se relaciona coa función docente
das ensinanzas desenvoltas na LOE.
Unha vez contextualizada
xuridicamente, a reflexión fixouse no
exercicio dos docentes na aula e na
práctica educativa. Para levala a cabo,
consideráronse o recoñecemento da
situación actual do sistema educativo,
os cambios sociais que o condicionan:
unha actividade máis centrada na
aprendizaxe que na ensinanza, os
cambios sociais na composición da
poboación escolar, a influencia dos
medios de comunicación, a relación
coas familias dos alumnos, etc. 

O Seminario concluíu que todas
estas mudanzas desencadearon un
importante incremento nas funcións do
mestre e do profesor. Na actualidade o
docente xa non debe ser un especialista
que transmite uns coñecementos, senón
que, ademais, debe asumir o seu papel
de educador e contribuír a facilitar a
aprendizaxe dos seus alumnos, axudalos
a desenvolver hábitos e actitudes, a ser
cultos, afectuosos e comprometidos
socialmente.

Por outra banda, recoñécese a
necesidade de facer dos problemas
sociais, un motivo de atención
educativa. No tocante a estes
problemas, aínda tendo unha base de
responsabilidade colectiva, o sistema
educativo debe formar parte das

solucións, da man doutras instancias e
institucións sociais.

Recoñécese, polo tanto, a importancia
de determinar con claridade as
responsabilidades de cadaquén,
atendendo ao que pode esixirse e ao que
pode agardarse de todos os axentes
educativos e sociais, para poder así
consolidar as pontes entre a escola, os
profesores, as familias, as administracións
educativas e o resto da sociedade.

O Seminario acaba especificando
daquela os grandes deberes dos
docentes, entre os que destacan:
- O cumprimento das súas funcións, en

especial, aquelas que inciden na
educación integral dos alumnos.

- A formación ao longo da carreira, que
é, á súa vez, un dereito que debe
salvagardarse.

- A avaliación e o rendemento de contas
nas diferentes funcións que
desenvolve.

Entre os dereitos, salientaron:
- A liberdade de cátedra.
- O recoñecemento dun labor ben feito,

tanto na percepción social, como no
fortalecemento da súa autoridade e os
recoñecementos de carácter
económico, de promoción, etc.

- O desenvolvemento das súas funcións
de modo digno e eficaz, dotándoo para
iso dun contorno favorable que o faga
posible.

- A optimización dos mecanismos de
participación no centro.

- O dereito a realizarse no
desenvolvemento da súa profesión.

Ensinanzas mínimas na educación
infantil primaria e secundaria
Segundo se recolle no Real decreto
1630/2006, de 29 de decembro polo
que se establecen as ensinanzas
mínimas do segundo ciclo da educación
infantil (BOE do 4 de xaneiro de 2007),
o currículo desta etapa orientarase a
lograr un desenvolvemento integral e
harmónico dos alumnos nos planos
físico, motórico, emocional, afectivo,
social e cognitivo. As aprendizaxes
quedan organizadas en tres áreas:
Coñecemento de si mesmo e autonomía

persoal, Coñecemento do contorno e
Linguaxes: comunicación e
representación. O Decreto non establece
horarios diferenciados para cada unha
delas porque o tratamento dos contidos
debe realizarse de forma integrada. Así
mesmo, concédelle especial relevancia
á participación e colaboración das
familias nesta etapa educativa.

No Real decreto 1513/2006 polo
que se establecen as ensinanzas
mínimas da educación primaria (BOE, 8
de decembro de 2006) refórzanse as
áreas instrumentais nesta etapa
educativa en detrimento da Educación
Artística, da Educación Física e da área
de Coñecemento do Medio. A Educación
para a Cidadanía e os Dereitos
Humanos, que se impartirá en quinto e
sexto curso, absorbe parte do horario
actual destas materias.

O decreto fai referencia á autonomía
pedagóxica e organizativa dos centros e
incorpora as competencias básicas que
deben acadar os alumnos e alumnas ao
finalizar a etapa, entre as que a lectura
ocupa un lugar destacado.

Pola súa parte o Real decreto
1631/2006, de 29 de decembro
establece as ensinanzas mínimas
correspondentes á educación secundaria
obrigatoria (BOE do 5 de xaneiro de
2007). Tamén nesta etapa a lectura
ocupa un lugar destacado e se reforzan
as Matemáticas, a Educación Plástica e
Visual, e a Música, mentres a
Tecnoloxía, Xeografía e Historia, Lingua
e Literatura Castelá e Lingua Estranxeira
ven recortado o seu número de horas,
aínda que a segunda lingua estranxeira
pode pasar de optativa a obrigatoria en
primeiro, segundo ou terceiro curso.

A Educación para a Cidadanía e os
Dereitos Humanos impartirase nun dos
tres primeiros cursos, e en cuarto o
alumnado recibirá formación de
Educación ético-cívica.

Para o alumnado que en calquera
das dúas etapas non elixa Relixión non
haberá materia alternativa e os centros
deberán asumir a responsabilidade de
proporcionarlles a “axeitada atención
educativa”.




