
Conseguir que catro de cada

cinco alumnos continúen coa

súa formación despois da

ensinanza obrigatoria,

convértese nunha prioridade

Neste sentido pronunciouse o presidente
do goberno no seu discurso de
investidura, no que anunciu que se
intensificará o esforzo orzamentario en
educación para combater o abandono
escolar prematuro. O obxectivo é que
catro de cada cinco mozos continúen en
formación profesional ou en bacharelato,
unha vez rematado o ensino obrigatorio.

Para atallar o fracaso escolar,
levaranse a cabo avaliacións de diagnose,
que non medirán os contidos das
materias, senón as competencias dos
alumnos en 4.º de primaria e en 2.º de
secundaria. O vindeiro curso
introduciranse as novas probas que
contemplan, ademais da comprensión
lectora, matemática e científica, as oito
competencias básicas establecidas na
LOE. Os colexios e institutos participarán
nunha proba nacional e noutra específica

que organizan as comunidades
autónomas.

Por outra banda, a nova ordenación
da formación profesional pretende
responder ás demandas do mercado
laboral, para o que se aumentarán as vías
de acceso a estes estudos e o currículo
incluirá a formación en centros de traballo.
As ensinanzas de formación profesional,
integradas por módulos de coñecementos
teórico-prácticos, van orientadas a
desenvolver competencias profesionais, e
ofrecen a flexibilidade necesaria para
facilitar  o tránsito entre os diferentes
itinerarios educativos, a formación ao
longo da vida e a mobilidade e o emprego
no contorno europeo.

Nesta liña, os títulos responden aos
perfís profesionais demandados polas
necesidades do sistema produtivo, e están
determinados polas unidades de
competencia do Catálogo Nacional das
Cualificacións Profesionais.

O vindeiro curso, darase un

paso máis na aplicación da LOE

Segundo o calendario de aplicación da

LOE, o próximo curso 2008/09 poñeranse
en marcha as novas ensinanzas en 3.º e 4.º
de primaria, en 2.º e 4.º de secundaria e en
1.º de bacharelato. En educación infantil,
créanse 300.000 prazas no tramo de 0-3
anos, como anunciou José Luis Rodríguez
Zapatero no seu discurso de investidura. 

A LOE garante o acceso gratuíto dos
alumnos na etapa de 3-6, na que a taxa de
escolarización é case do 95%, unha cifra
moi por riba da media europea, que se
sitúa no 72%. 

Por outra banda, a ensinanza de idiomas é
un obxectivo prioritario do Ministerio de
Educación, polo que se introduce o ensino
do inglés en 1.º de primaria para nenos de
6 anos, e a partir dos 10, as comunidades
autónomas poderán incorporar unha
segunda lingua estranxeira.

O Ministerio continúa coa

elaboración do Estatuto da

Función Pública Docente

O borrador do futuro Estatuto da Función
Pública Docente elaborado polo Ministerio
recolle algunhas das reivindicacións
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sindicais, pero aínda existen discrepancias
en aspectos, como as xubilacións
anticipadas e a promoción e graos de
carreira. O Ministerio de Educación
abordará estes aspectos cos ministerios de
Economía e Facenda e de Administracións
Públicas.  Ademais, o borrador contempla
a creación dun Rexistro Estatal de
Funcionarios Públicos, que incluirá
información actualizada da situación dos
profesores. O texto ordena e clarifica o
sistema de retribucións do profesorado e
define unha carreira profesional, que lles
permitirá aos docentes progresar ao longo
da súa vida laboral e homologar as súas
posibilidades de evolución salarial coas
dos seus colegas europeos. Da mesma
maneira, establécese un réxime transitorio
excepcional para pasar, se se cumpren as
condicións de titulación requiridas, de
corpos do grupo B (mestres) aos do grupo
A (profesores de secundaria).

A incorporación das

competencias aos proxectos

educativos debe modificar o

currículo e a organización do

centro

A estas conclusións chega a publicación
monográfica ¿Qué consecuencias pueden

tener las competencias básicas para los

centros educativos? editada por Wolters
Kluwer Educación. Nela menciónase que
a primeira consecuencia afecta ao
currículo. Neste sentido parece que é
necesario modificar substancialmente as
tarefas que se desenvolven na
actualidade, e conseguir unha mellor
integración entre o currículo formal, o
informal e o non formal.

En canto á organización, imponse unha
maior flexibilización nos agrupamentos, así
como un traballo de aula que facilite o
desenvolvemento de proxectos e
itinerarios personalizados. Tamén se

require unha maior apertura do centro ao
contorno, o que afecta de maneira
especial ás familias, coas que se debe
manter unha relación fluída e frecuente,
sen esquecer a efectiva colaboración coas
organizacións locais. Finalmente,
sublíñase o importante que é conseguir
unha maior eficacia na utilización das
posibilidades que ofrecen os contornos
virtuais de aprendizaxe.

A devandita publicación é mensual,
corresponde ao número 7 (mes de abril) e
forma parte dunha serie de nove
exemplares que, co título Competencias

básicas, se distribúen ao longo de nove
meses, dende outubro do 2007 ata xuño
do 2008.

Pediatras de atención primaria

apoian a adquisición do hábito

lector na infancia

A Asociación Española de Pediatría de
Atención Primaria (AEPap) quere
promocionar a lectura dende a pediatría
de atención primaria. A iniciativa fíxose
pública o pasado 23 de abril, Día do Libro,
e  aséntase na idea de que  ler constitúe
unha práctica que pode influír na vida dos
nenos e das nenas e ter repercusións moi
positivas para a súa saúde.

A doutora Alfonsa Lora Espinosa,
pediatra do Centro de Saúde Puerta
Blanca de Málaga, e membro da AEPap,
explicaba o día que se coñeceu a noticia
que “como profesional e confidente dos
pais, o pediatra pode actuar como
dinamizador do hábito da lectura”. É certo
que se trata dunha iniciativa interesante,
sobre todo, se temos en conta que os
resultados do pasado Informe Pisa
manifestan a necesidade de converter a
lectura e a compresión lectora en
obxectivo principal para o conxunto da
sociedade, no que deben implicarse
tamén as autoridades e os axentes

educativos, as familias, as institucións e os
medios de comunicación.

O Informe Barómetro 2005 sobre
hábitos de lectura, indica, así mesmo,
que o 43% dos rapaces de 14 anos din
que non len “nunca ou case nunca”, e só
o 21% dos nenos e das nenas, entre 6 e
11 anos afirma que le case todos os días
fóra das obrigas escolares. Cando se lles
pregunta se lles gusta ler, o 55% dos
alumnos de primaria responde
afirmativamente, fronte a só un 8% de
secundaria.

A doutora Lora Espinosa sinala que o
máis curioso é que os datos contrastan
coas vendas de libros infantís en España,
que no período 2003/2006 subiron un
7,3%, o que leva a pensar que o libro se
está convertendo nun obxecto de
consumo, pero non de lectura, e
considera  que cómpre “valorar os dous
momentos: a adquisición da lectura e o
seu posterior mantemento”.

Esta iniciativa do Día Internacional do
Libro súmase ás recomendacións
formuladas no devandito Informe PISA,  e
a doutora Lora indica que os profesionais
da saúde e da educación deben asumir a
súa parte de responsabilidade para lograr
que os datos melloren. Tamén fai unha
chamada a todos os campos profesionais
e sinala que os pediatras exercen un papel
moi relevante no seguimento do neno e da
nena dende o nacemento, e o hábito da
lectura debe  promocionarse dende idades
máis temperás para que forme parte
esencial da saúde psicolóxica da persoa.

A nova senta un precedente e crea un
futuro esperanzador no avance dunha
idea que vén lanzando a escola dende hai
un tempo “a educación é traballo de
todos”. É posible que esteamos no camiño
axeitado para acadar unha mellor
formación para todos.
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