
54

38

Galicia

O presidente da Xunta e a conselleira de Educación e Ordenación Univer-

sitaria inauguraron o novo curso escolar que vén marcado, segundo mani-

festou o propio titular do goberno galego, por un avance claro na mellora 

da calidade educativa. Máis dun 50% dos centros abrirán as súas portas 

fóra do horario escolar para ofrecer actividades extraescolares da man de 

profesionais especializados. A medida constitúe unha das máis importan-

tes apostas, orientadas a favorecer a conciliación da vida social e laboral 

das familias. Esta experiencia púxose en marcha no 2006 en 2 concellos e 

34 centros, e hoxe son 175 concellos e arredor de 700 centros os que se 

suman ao programa.

Tamén neste curso, o 50% dos centros de educación infantil e primaria 

contan con cableado de acceso a internet en todas as súas dependencias, 

e as previsións apuntan a que se chegará ao 100% no 2010. Ourense é a 

primeira provincia galega na que o Goberno autónomo ten completado 

xa o 100% do cableado nos institutos de educación secundaria, mentres 

no resto do país se sitúa no 90%; e será tamén a primeira provincia que, 

xa neste ano académico, estenda este servizo ao 100% dos colexios de 

primaria. Por outra banda, destináronse un total de 23.300 axudas ás fami-

lias para a compra de ordenadores, e o envío de máis de 36.000 equipos 

informáticos. 

O novo curso 
escolar iníciase 
con importantes 
melloras nos
centros públicos

O presidente da Xunta e a conselleira de Educación conversan con alumnos do CEIP 

A Ponte de Ourense o día da inauguración do novo curso escolar
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Segundo o estudo Los idiomas: un reto para los españoles, publicado por 

FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros), o 49,7% dos enquisados de-

clara o seu descoñecemento de idiomas. O informe sitúa o nivel medio de 

España en canto ao coñecemento dalgún idioma estranxeiro nun 50,3%, e 

pon de manifesto notables diferenzas entre as comunidades autónomas, 

situando a Galicia no cuarto lugar, cun 52,6% e unicamente superada por 

Cataluña, Baleares e Madrid.

Dos resultados da enquisa dedúcese que os factores que benefician o coñece-

mento de idiomas son a renda por persoa, a coexistencia de dúas linguas oficiais 

na comunidade e a apertura cultural. Así mesmo, entre as persoas de clase media 

e media-alta, o nivel de coñecemento do inglés acada o 48%, fronte ao 13% que 

rexistra, por exemplo, entre a poboación obreira.

O informe tamén detecta que hai unha relación inversa entre a idade e o 

nivel de coñecemento. Así, mentres que poucas persoas maiores de 45 

anos posúen un nivel su*ciente noutros idiomas, o 42% dos entrevistados 

de entre 18 e 34 anos manifesta ter coñecementos su*cientes de inglés. 

Hai que salientar tamén que só un 18% dos españois manifesta ter vivido 

unha experiencia positiva na aprendizaxe de idiomas na súa etapa escolar.

Neste sentido, o traballo levado a cabo nos últimos anos pola Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria vai encamiñado a inverter esta 

percepción, achegándolle ao alumnado novas formas de aprender idio-

mas a través de experiencias dentro e fóra da nosa Comunidade. O pasa-

do mes de xullo, a conselleira visitou un grupo de 50 alumnos e alumnas 

galegos que estaban a realizar actividades formativas en lingua inglesa no 

Dundalk Institute of Thechnology de Dundalk, en Irlanda. 

Os estudantes galegos recibiron clase en tres grupos, segundo o seu nivel, 

que foi avaliado á súa chegada ao centro, foron atendidos por monito-

res irlandeses e contaron cun programa de estudos de 20 horas semanais 

de luns a venres. As clases complementáronse con dúas horas pola tarde 

dedicadas á realización dun proxecto de investigación sobre aspectos da 

cidade e a rexión na que viven os alumnos. Estas actividades académicas 

perfeccionáronse, ademais, con outras de carácter cultural e deportivo, 

organizadas polo centro, no que tamén compartiron experiencias e activi-

dades con alumnos procedentes doutros países, como Francia ou Italia. O 

alumnado que a conselleira visitou estaba a piques de rematar a súa estadía 

e o centro recibía outros 50 alumnos galegos nese mesmo mes de xullo. 

Outras das grandes accións da Consellería na ensinanza de linguas, son as 

seccións bilingües que o presente curso se elevan a preto de 600, en ao 

redor de 185 centros, o que supón, practicamente, duplicar as ofertadas o 

pasado curso. Nunha sección bilingüe ensínase unha materia non lingüís-

tica de xeito bilingüe, en galego ou en castelán, e nunha lingua estranxeira 

falada na Unión Europea.

Durante o verán 2.800 estudantes de 6.º de primaria, de ESO e de bachare-

lato bene*ciáronse de bolsas para a aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

Deste total, 2.000 son alumnos de 2.º, 3.º e 4.º de ESO, dos que 300 entran 

en contacto coa lingua inglesa en Irlanda, e 1.400 en Reino Unido; mentres 

que outros 300 estudan francés no país galo. As estadías teñen unha dura-

ción de tres semanas, e realízanse tanto en familias como en residencias. 

Así mesmo, o pasado curso por primeira vez 500 alumnos de 1.º e 2.º de 

bacharelato viaxaron a Canadá, 400 para aprender inglés e 100 para prac-

ticar francés. Os máis pequenos teñen tamén a oportunidade de entrar 

en contacto con outras linguas e culturas, tanto en Galicia como noutras 

Galicia está 
entre as catro 
primeiras 
comunidades 
españolas 
con maior 
dominio das 
linguas 
estranxeiras
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comunidades autónomas. 200 alumnos de 1.º de ESO aprenderon inglés 

en Carrión de los Condes (Palencia) e 100 de 6.º de primaria nun albergue 

en Pontedeume. Este alumnado recibe formación en lingua estranxeira 

durante dúas  semanas.

Por provincias, das 2.800 axudas concedidas pola Administración educati-

va, en función do baremo aplicado, 1.061 corresponden ao alumnado da 

Coruña, 314 a Lugo, 283 a Ourense, e 1.142 a Pontevedra.

Dende a posta en marcha do programa, enmarcado no Plan de linguas da 

Consellería, no ano 2006, preto de 4.600 estudantes puideron aprender 

linguas estranxeiras fóra da súa residencia. 

Nestes momentos a Administración educativa está elaborando un estudo 

para coñecer o resultado deste tipo de iniciativas na mellora das compe-

tencias do alumnado en linguas estranxeiras.

As administracións central e autonómica invisten conxuntamente máis de 78 

millóns de euros, dos que a Consellería achega máis de 40 millóns. 

O Ministerio de Educación, Política Social e Deporte destina máis de 3 mi-

llóns de euros ao desenvolvemento do Plan PROA (programas de reforzo, 

orientación e apoio), un proxecto que aborda as necesidades asociadas ao 

contorno sociocultural do alumnado a través dun conxunto de programas 

de apoio aos centros educativos. Pola súa banda, a Administración educa-

tiva achega a mesma cantidade para esta acción.

O Ministerio destina tamén 644.121 euros ao Plan de bibliotecas escola-

res, mentres que a Consellería de Educación inviste en 2008 máis de 1,6 

millóns nesta iniciativa. En canto á formación do profesorado, as achegas 

distribúense do seguinte xeito: 341.300 euros do Ministerio, e 511.952 da 

Administración autonómica. 

O PALE (Programa de apoio á ensinanza e aprendizaxe de linguas es-

tranxeiras), recibe este ano un total de 606.666 euros por parte do Minis-

terio, e de 910.000 euros da Consellería. Ademais, na mellora do éxito es-

colar investiranse 1.474.923 euros achegados polo Ministerio, e 2.212.385 

da Consellería. No tocante á prevención do abandono escolar, o Ministerio 

empregará 430.000, e a Administración educativa galega 645.013.

A gratuidade do segundo ciclo de educación infantil recibe este ano un 

total de 24.835.120 euros da Administración central, e outros 10.164.880 

euros da autonómica. Ademais, de cara a impulsar o coñecemento do in-

glés en mozos de 18 a 30 anos nas escolas o*ciais de idiomas (EOI), o Mi-

nisterio achegaralle á Comunidade galega un total de 1.780.722 euros.

O programa de gratuidade de libros de texto recibe do Ministerio en 2008 

un total de 4.627.486 euros, mentres que a Consellería de Educación ache-

ga 21.694.393. Por outra banda, as actividades con ANPAS contan este 

ano cun investimento de 48.321 euros por parte do Ministerio, e 37.740 da 

Administración educativa galega. En canto ao Programa de cooperación 

territorial (rutas literarias, cientí*cas, viaxeiras e inmersión de primaria), o 

Ministerio de Educación, Política Social e Deporte achega 212.215 euros, 

e a Consellería 90.000.

En 2008, 
o investimento 
para desenvolver 
a LOE en Galicia
supera os 
78 millóns 
de euros
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Este curso marca o inicio do bacharelato na modalidade de Artes escéni-

cas, música e danza nos conservatorios, que terá un carácter experimental 

e sinalará as pautas para estender a experiencia ao resto das sete grandes 

cidades galegas no curso 2009-2010. 

O bacharelato ofertado nos conservatorios dependerá dun instituto de 

educación secundaria, e o profesorado destes centros desprazarase ata o 

conservatorio para impartir as materias comúns. Desta maneira ponse en 

práctica o novo decreto de bacharelato que establece tres modalidades: 

Artes, Ciencias e Tecnoloxía, e Humanidades e Ciencias Sociais. Con respec-

to ao de Artes ábrense dúas vías, a de Artes plásticas, deseño e imaxe; e a 

de Artes escénicas, música e danza. 

As materias propias da modalidade de Artes, na vía de Artes escénicas, mú-

sica e danza, son, no primeiro curso: Análise musical I, Anatomía aplicada, 

Cultura audiovisual e Linguaxe e práctica musical; e, no segundo curso: Ar-

tes escénicas, Historia da música e da danza, Literatura universal e Análise 

musical II.
 

No conxunto de Galicia serán 17 centros os que ofertarán a modalidade de 

Artes e, destes, 7 impartirán a vía de Artes escénicas, música e danza. 

A vicepresidenta do Consello Escolar de Galicia, Milagros Blanco Pardo, 

presentou un informe que recolle as conclusións do XVIII Encontro de 

Consellos Escolares Autonómicos e do Estado, celebrado en Bilbao o pa-

sado mes de maio.

No dito informe, estes órganos de consulta e participación das comunida-

des autónomas e do Estado coinciden na transcendencia da nova formu-

lación  curricular baseada nas competencias básicas.

Ao mesmo tempo e coa convicción de que o seu logro conducirá a unha mello-

ra substancial da calidade do sistema, animan a todos os sectores da comuni-

dade educativa e á sociedade, no seu conxunto, a implicarse nos cambios que 

levan  aparellados. 

As competencias educativas básicas constitúen unha nova formulación que 

centra a atención na actuación do alumnado e, en consecuencia, o que se 

avalía é o que é capaz de facer e resolver en situacións prácticas, reais ou 

simuladas, integrando as diferentes áreas de coñecemento. Así, ás compe-

tencias tradicionais únense o tratamento da información e a competencia 

dixital e, sobre todo, aparecen por primeira vez nos currículos novas compe-

tencias dirixidas ao desenvolvemento persoal, como a autonomía, a iniciativa 

e a capacidade para aprender a aprender ao longo de toda a vida. 

O fomento destas formulacións supón un dos acordos máis importantes ao 

que ten chegado ata agora o conxunto de países da Unión Europea en ma-

teria educativa. Neste sentido, no marco do XVIII Encontro de Consellos Esco-

lares Autonómicos e do Estado aprobouse un documento que inclúe unha 

relación de propostas dirixidas ás administracións educativas, aos centros de 

ensinanza e aos distintos colectivos que os integran, e que estruturan en catro 

puntos: o currículo, o profesorado, os centros escolares e os axentes sociais 

implicados na educación. 

Os consellos 

escolares 

autonómicos 

coinciden na 

importancia das 

competencias 

básicas para 

mellorar a 

calidade 

do ensino

Ensinanzas 

de bacharelato 

nos conservatorios 

profesionais 

de Música 
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En relación ao currículo, os consellos escolares autonómicos e do Estado 

consideran que é preciso relacionar as distintas áreas de coñecemento, 

e que na actividade docente hai que tratalas conxuntamente, así como 

deseñar as avaliacións de diagnóstico en coherencia co marco das com-

petencias educativas básicas. No tocante ao profesorado, a inclusión das 

competencias básicas na educación escolar formula a necesidade de in-

corporar á formación inicial e permanente do profesorado, unha capacita-

ción teórica e práctica axeitadas, así como un traballo conxunto entre as 

universidades e os centros educativos nos que desenvolvan a actividade 

práctica os profesores en formación. 

Por outra banda, e sempre segundo o informe dos consellos, cómpre que 

os centros dispoñan dunha maior autonomía a través da participación de 

todos os sectores, o que require incrementar a comunicación entre o pro-

fesorado e o alumnado e reforzar os vínculos entre o centro e os pais e 

as nais, ademais de impulsar políticas de atención ás familias e proxectos 

culturais cos concellos e outras institucións, así como aproveitar de forma 

habitual os medios de comunicación e Internet como recursos formativos, 

potenciando o seu uso e*ciente, crítico  e responsable. 

Galicia é a 
primeira
comunidade 
que convoca 
bolsas destinadas 
ao alumnado 
residente 
no estranxeiro 

O pasado mes de xullo, o director xeral de Promoción Cientí*ca e Tecno-

lóxica do Sistema Universitario de Galicia, Rogelio Conde-Pumpido, par-

ticipou, na Casa de Galicia de Nova York, nunha  xornada informativa e 

de divulgación das ensinanzas superiores que se poden realizar na nosa 

Comunidade.

A xornada desenvolveuse no marco dun convenio asinado entre a Conse-

llería de Educación, a Secretaría Xeral de Emigración e as tres universidades 

galegas para o desenvolvemento dun programa de difusión académica 

entre as colectividades de galegos residentes no exterior, e contou tamén 

coa presenza dos secretarios xerais de Emigración, Manuel Luis Rodríguez 

González, e de Relacións Exteriores, Julio César Fernández Mato.  

Con este programa de bolsas, dotado nesta convocatoria con 550.000 

euros, a Administración autonómica busca que os mozos galegos resi-

dentes no exterior teñan a oportunidade de formarse no campo cultural e 

educativo, dentro das súas institucións académicas, para desenvolver nas 

mellores condicións o seu labor profesional e, ao mesmo tempo, fortale-

cer as súas orixes. 

Ao encontro asistían mozos descendentes de galegos e un grupo de nais e 

pais de alumnos, aos que se informou sobre a nova estrutura das ensinan-

zas universitarias o*ciais de grao e posgrao, adaptadas ao Espazo Europeo 

de Educación Superior, que permitirán harmonizar todos os estudos uni-

versitarios en Europa, así como as competencias profesionais vinculadas a 

eses estudos, ademais de potenciar a mobilidade internacional do alum-

nado. 

Estas xornadas desenvolvéronse entre os meses de maio e xuño e perco-

rreron os Estados Unidos, Brasil, México e Venezuela, lugares considera-

dos prioritarios para o desenvolvemento do proxecto, e foron impartidas 

por un equipo integrado por tres persoas, unha designada pola Secretaría 

Xeral de Emigración, outra pola Consellería de Educación e unha terceira 

de común acordo polas universidades. Desta maneira dábaselle continui-

dade a un programa de difusión académica que comezou a funcionar o 

pasado ano e que percorreu distintas universidades e centros galegos de 

Arxentina, Brasil, Uruguai e Venezuela. 
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O material foi elaborado polas Consellerías de Educación e de Sanidade, 

xunto cun equipo de expertos do grupo asesor pediátrico do Servizo de 

Pediatría do Hospital Clínico Universitario de Santiago, e profesionais do 

Centro Integrado de Formación Profesional Compostela. Consta dun CD-

Rom con recomendacións para unha alimentación saudable e unha guía 

de menús; así como un lote de libros de lectura e unha unidade didáctica 

para o profesorado.

O seu obxectivo é promover unha alimentación saudable; inculcar bos há-

bitos e experiencias nos comedores; recomendar un grao de actividade 

física axeitada e organizar o tempo de lecer, compaxinando as horas desti-

nadas ás tecnoloxías da información e da comunicación coa actividade físi-

ca, evitando así o sedentarismo e incidindo na saúde dos escolares. 

Unha das novidades desta guía é que, ademais dos menús xerais, recolle 

un índice de menús para escolares que teñan algún tipo de alerxia ou in-

tolerancia aos alimentos, prestando especial atención ás alerxias ás pro-

teínas do ovo e do leite, e elaborando pratos especí*cos para que cada 

alumno reciba unha alimentación adecuada ás súas necesidades.

Os devanditos menús teñen en conta as características da dieta atlántica 

tradicional, con abundancia de verduras, froita, cereais, consumo de peixe, 

mariscos, lácteos e vacún; e cunha preparación culinaria preferentemente 

ao vapor, cocción, ferro, forno ou guisado. Outra das metas é favorecer ta-

mén unha achega abundante de hidratos de carbono e ácidos Omega-3, 

ademais das vitaminas e dos minerais necesarios.

Por outra banda, os centros educativos recibirán un lote de libros de lec-

tura, relacionados coa importancia de comer san, facer deporte, xogar no 

parque, andar en bicicleta...; así como unha unidade didáctica que englo-

ba todo o traballo realizado por pediatras e profesores. Esta publicación, 

titulada Medrando sans: de bocado a bocado... de xogo en xogo, vai dirixida 

aos mestres e mestras de educación infantil, e inclúe varias propostas di-

dácticas para desenvolver nas clases. 

Educación e 
Sanidade 
distribúen materiais 
didácticos 
orientados ao 
fomento de hábitos 
saudables entre os 
escolares galegos

Climántica
celebrou o seu 
primeiro congreso, 
no que case 300 
escolares analizaron 
o cambio climático, 
o  desenvolvemento 
sostible e o respecto 
ao medio

O pasado mes de xuño celebrouse en Santiago o I Congreso de Estudantes 

de Climántica, organizado pola Consellería de Medio Ambiente. Alumnos 

e alumnas de ESO, bacharelatos e ciclos formativos de centros educativos 

das catro provincias galegas participaron nesta actividade coa exposición 

dos traballos que presentaron á segunda edición dos premios Climántica, 

convocados no marco do proxecto educativo de igual nome que puxo en 

marcha a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, co 

obxectivo de sensibilizar e concienciar os rapaces sobre o cambio climáti-

co e como atallalo. 

Os estudantes expuxeron os seus traballos nas modalidades: literatura 

(narrativa, poesía e cómic), multimedia (curtametraxes, Power Point, en-

trevistas, teatro e cancións) e artes plásticas (fotografía, debuxo e pósters). 

A exposición conxunta serviu para dar a coñecer ao público a visión que 

teñen os máis novos sobre o cambio climático, así como as súas propostas 

para coidar o medio e fomentar o desenvolvemento sostible. 

Climántica é un proxecto de Educación Ambiental da Consellería de Me-

dio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, no que colabora a Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Naceu en marzo de 2007 co obxectivo de consolidarse na comunidade 



54

44

educativa galega e converterse, á vez, nun referente en España. Pero as ex-

pectativas logo se viron superadas e hoxe os seus recursos didácticos son 

empregados no 30% dos centros de secundaria, e tamén se incorporou á 

ensinanza primaria a comezos do curso 2007-2008. 

Por outra banda, no curso 2007-2008, abriuse camiño na formación per-

manente de adultos, como materia de libre con*guración e dentro do plan 

de estudos de cuarto ciclo da Universidade de Santiago de Compostela.

A O*cina Española de Cambio Climático recoñeceu a Climántica como 

un modelo que se debe seguir, e xa son varias as comunidades que se 

interesaron en aplicalo. A ONU pon como exemplo para o mundo este 

proxecto, nado en Galicia que involucra a docentes e pedagogos, asesores 

cientí*cos, informáticos, ilustradores e documentalistas. Na actualidade, e 

á marxe do amparo da ONU, o proxecto chega ás aulas de Cuba, Arxentina 

e Portugal, e en España hai que citar a Andalucía, Asturias e o País Vasco, 

como comunidades que adoptan o modelo, aínda que se atopen en dife-

rentes niveis de execución. 

O pasado mes de xuño a Escola Municipal de Artes Escénicas de Ourense 

abriu as súas portas ao público co obxectivo de ofrecer cursos de forma-

ción en escenografía, produción teatral, deseño de vestiario, maquillaxe, 

iluminación, son e imaxe. A inauguración da escola realizouse nunhas 

xornadas de portas abertas e de balde que tiveron lugar entre o 23 e o 

27 de xuño, e nas que se ofreceron cursos de creación de máscaras, ma-

labarismo, contacontos e obradoiros de efectos especiais de maquillaxe, 

marionetas e iniciación á esgrima, así como representacións teatrais e pro-

gramas nocturnos.

Segundo a concelleira de Educación, Ana Garrido, a iniciativa busca “elevar 

o nivel cultural da cidade a través da formación práctica e teórica en artes 

escénicas, respondendo así á demanda das compañías de teatro, cinema, 

audiovisual e danza”. A escola conta cun plan de formación profesional co 

que se ofrecerá á mocidade da provincia e de Galicia a oportunidade de 

conseguir unha titulación en campos, nos que se detecta unha gran falta 

de profesionais.

Coa cooperación da Consellería de Educación, a Escola de Artes Escénicas 

acollerá nas súas instalacións un centro de Imaxe e Son, no que os alumnos 

poderán conseguir unha titulación de grao superior. A entidade realizará 

tamén intercambios con alumnos no estranxeiro a través do proxecto do 

Eixo Atlántico de Teatro, e potenciará novos empregos no ámbito da cul-

tura, a mestizaxe cultural como base da cooperación, e o turismo cultural.

A Escola Municipal 
de Artes Escénicas 
de Ourense 
inaugurou as súas 
instalacións 
no complexo 
de San Francisco
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O pasado mes de maio reuniuse na Coruña, nunha cea-coloquio, un nu-

meroso grupo de profesionais da educación para debater sobre aspectos 

relacionados coa inclusión, a interculturalidade e a convivencia. A sesión 

contou coa colaboración da experta no tema, Nélida Zaitegi, que actuou 

como coordinadora. O presidente do Forum, Manuel Armas Castro, recolleu 

as conclusións que se comprometeron a elevar á Consellería e que se enu-

meran deseguido: 

Inclusión

- Precísase unha lexislación actualizada sobre a inclusión dos alumnos e das 

alumnas con necesidades educativas especiais. A actual fala de integración, 

non de inclusión, concepto máis rico e amplo.

- O profesorado debe ser formado en actitudes de aceptación da *losofía in-

clusiva para responder axeitadamente e enriquecerse da experiencia que lle 

proporcionan as necesidades educativas especiais dos alumnos.

- Hai que buscar unha escolarización do alumnado con necesidades educati-

vas especiais que sexa equitativa entre os centros privados e os públicos.

- As boas prácticas deben visualizarse e recoñecerse con dotación de recur-

sos, proxectos de formación en centros e horarios para levalas a cabo.

- O profesorado debe coordinarse e uni*car os criterios de actuación, co *n de 

lograr que nas comunidades educativas se instale unha cultura participativa.

- Os centros precisan maior autonomía para responder ás necesidades con 

proxectos concretos, e hai que adxudicarlles os medios su*cientes para 

levalos a término.

Interculturalidade

- A escola debe superar a visión problemática que poida suscitar o concepto inter-

culturalidade e descubrir as posibilidades de enriquecemento que proporciona o 

intercambio de culturas.

- Os centros deben incorporar prácticas educativas nas que a intercultura-

lidade actúe como motor que favoreza a evolución do grupo.

- Cómpre crear, así mesmo, ámbitos de reflexión sobre valores universalmente con-

sensuados e baseados nos dereitos humanos e na dignidade das persoas, e asumir 

a interculturalidade como un exercicio de xustiza social.

- A escola debe contar con outros profesionais, como traballadores sociais 

e educadores familiares, que poidan servir de ponte entre o profesorado 

e a sociedade.

- A comunidade educativa debe recoñecer os prexuízos existentes sobre outras 

culturas e avanzar no logro dunha visión máis ampla, que favoreza a relación 

intercultural e permita dar resposta aos problemas diarios. 

Convivencia

- Para construír unha convivencia pací*ca cómpre clari*car o que enten-

demos por educar, que non é máis que aprender a ser, e que debe implicar 

aprender a convivir, ademais de aprender a coñecer e aprender a facer.

- Aprender a convivir é unha tarefa complexa na que debe existir un repar-

to de responsabilidades entre a familia, a escola e a sociedade.

- Precísase unha normativa que regule aspectos, como os valores nos me-

dios de comunicación social, que poña límite aos programas de televisión 

nos que se difunden contravalores que fomentan a agresividade e que 

resultan destrutivos para os nosos nenos e mozos.

O Forum Europeo 
de Administradores 
da Educación 
de Galicia elabora 
un informe coas 
medidas que 
consideran 
necesarias para 
enfrontar 
os principais retos 
educativos do 
século XXI
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01_ 

Xosé Lois González é galardoado coa Medalla Castelao

O ourensán Xosé Lois González, debuxante e autor da tira de humor que se publica habitualmente nesta revista, 
foi galardoado coa medalla Castelao 2008. Moi coñecido por ser o creador do personaxe, “Carrabouxo”, cargado de 
retranca e vinculado ás páxinas do diario A Rexión de Ourense, consegue arrincar un sorriso, ademais de suscitar 
as mellores re/exións sobre o mundo e a sociedade galega. Segundo manifestou, o premio ten para el un especial 

signi*cado por considerar a Castelao “un referente ideolóxico” e por ser “un dos grandes humoristas galegos”.

“Os nosos parabéns polo merecido recoñecemento”

02_

O Museo do Pobo Galego recibe o Premio Nacional da Cultura Galega

O Museo do Pobo Galego acada este recoñecemento na modalidade de Cultura popular e de base, no marco 
da primeira edición dos Premios Nacionais da Cultura Galega. O Museo, que naceu como unha iniciativa cívico-
cultural, vén realizando dende hai trinta anos un labor orientado, fundamentalmente, á divulgación da cultura.

Máis información: culturaedeporte.xunta.es/programas/programa.php

Premios

- A escola debe empregar todos os seus esforzos en lograr a implicación das familias 

nas actividades educativas da aula.

- Para mellorar as relacións nos centros é conveniente impulsar a creación de aulas de convi-

vencia ou mediación, nas que se estimule a participación e a responsabilidade.

- O profesorado debe tomar conciencia do seu papel como educador, dar exemplo, ser mo-

delo de conduta re/exiva e crear un clima de convivencia positivo.

- Os centros deben construír signi*cados que han de ser compartidos con toda a co-

munidade educativa.

- Para resolver os problemas de convivencia é necesario afondar no recoñecemento 

das diferentes formas de violencia, incluída a que exerce o propio sistema educativo a 

través das malas prácticas.

- A comunidade educativa debe concienciarse da necesidade de denunciar as distintas 

formas de violencia que se dean nos centros, e da necesidade de que todos se responsabi-

licen conxuntamente na busca de solucións.

- O profesorado debe potenciar a educación emocional e dos sentimentos, como for-

ma de prevención dos problemas de relación, e ver a convivencia como valor proactivo 

ante os con/itos.

- Cómpre estimular a difusión de experiencias de convivencia positivas.

Nas súas conclusións, o Forum puntualiza que a innovación debe abranguer o currí-

culo, a organización escolar e a metodoloxía; que é preciso instalar no sistema unha 

ética profesional que supere, tanto o autoritarismo como o permisivismo. Para lograr 

tales metas propón redescubrir o per*l do mestre como educador e revisar o acceso á 

carreira docente, así como establecer unha avaliación periódica, tanto do profesorado 

como da propia Inspección educativa.
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Polo que se re*re á danza, destaca 

a maior proporción de asistentes 

frecuentes maiores de 60 anos, 

situación que se inverte se consi-

deramos a asistencia ás funcións 

de monicreques (véxase táboa 2). 

Como contrapunto, o estudo sa-

lienta a frecuencia de asistencia 

entre os que contan con 30 e 45 

anos, franxa de idade en que ta-

mén concorre un número alto de 

mulleres.

Os datos asociados ao teatro en 

galego, suxiren unha maior asis-

tencia por parte dos que contan 

con estudos de EXB ou bacharela-

to elemental. En todo caso, as pro-

porcións son moi altas en todos os 

niveis formativos analizados.

No caso do teatro en castelán, re-

dúcense as proporcións en todos 

os niveis. Cómpre destacar, así 

mesmo, a dos entrevistados sen 

estudos ou con estudos básicos, 

onde un 52,1% se pode considerar 

como asistente frecuente.

O estudo considera asistentes fre-

cuentes os que acoden máis de 

seis veces ao ano, ou entre dúas 

e seis veces, e pódese observar que 

un 86,2% o son no caso do teatro en 

galego. Esta porcentaxe decae algo 

no teatro en castelán, 66,6%, men-

tres que é notablemente menor nos 

espectáculos de danza, 33,3%, e de 

monicreques, 31,3%.

A situación visualízase mellor ao 

considerar os espectadores que 

non asisten nunca aos espectácu-

los, un 51,1% no caso dos entre-

vistados en relación coas obras de 

monicreques e un 45,7% no caso 

da danza (véxase táboa 1).

En relación co teatro en galego e 

co teatro en castelán, as porcen-

taxes de espectadores frecuentes, 

segundo a idade, son moi simila-

res, aínda que hai unha maior asis-

tencia na franxa de 46 a 60 anos 

ao teatro galego, e unha menor ao 

teatro en castelán por parte dos 

maiores de 60 anos.

O teatro 
en galego, 
entre as 
preferencias 
do público 
da nosa 
Comunidade

Segundo un estudo publicado no 

2007 polo Instituto Galego das Ar-

tes Escénicas e Musicais, o grao de 

asistencia ás representacións de tea-

tro en galego é notablemente alta. 

A investigación levouse a cabo a tra-

vés dun universo de persoas maiores 

de 15 anos asistentes a actuacións da 

Rede Galega de Teatros e Auditorios. 

A recollida de datos realizouse me-

diante formularios e entrevistas. O 

número total de formularios recolli-

dos ascendeu a 1.208 e efectuáronse 

un total de 790 entrevistas.

Espectáculos Máis de seis 
veces ao ano

Entre dúas e 
seis veces ao ano

Unha vez 
ao ano 

Nunca

Teatro en galego 47,5 38,7 9,0 4,9

Teatro en castelán 24,1 42,5 19,5 13,9

Danza 9,3 24,0 21,0 45,7

Monicreques 6,8 24,5 17,6 51,1

Táboa 1. Frecuencia de asistencia a espectáculos. En porcentaxe

Espectáculos 15-29 anos 35-40 anos 46-60 anos Maiores de 60 anos

Teatro en galego 85,9 86,8 91,8 81,1

Teatro en castelán 68,7 69,0 69,0 57,4

Danza 27,6 33,2 33,3 38,9

Monicreques 22,2 41,3 23,9 9,6

Segundo a idade  
Táboa 2. Asistencia frecuente a espectáculos da rede segundo a idade. En porcentaxe

Galicia en cifras
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semellanza na valoración dos es-

pectáculos representados polas 

compañías de danza e as de tea-

tro, 7,95 e 7,96. A valoración re-

collida polas obras representadas 

por compañías de monicreques é 

igualmente positiva, pero sitúase 

a unha certa distancia das anterio-

res (véxase táboa 6).

Conclusións

O per*l medio do entrevistado 

no marco deste estudo é o dunha 

muller que ten entre 30 e 45 anos e 

estudos superiores, reside na pro-

vincia de Pontevedra e en núcleos 

de poboación inferiores a 20.000 

habitantes. Ademais, desenvolve 

un traballo na actualidade. 

banos, mentres que no teatro en 

galego esta situación prodúcese 

entre os entrevistados de núcleos 

de menos de 20.000 habitantes. 

Isto pode deberse a que as fun-

cións en castelán se programan 

cunha maior frecuencia nas ci-

dades que nas vilas intermedias              

e  pequenas.

A frecuencia de asistencia a es-

pectáculos de danza é máis no-

toria entre os entrevistados que 

residen en concellos intermedios, 

e máis baixa entre os de menos de 

20.000 habitantes.

Por último, en relación coas fun-

cións de monicreques, a variable 

do tamaño poboacional non pa-

rece incidir directamente na maior 

frecuencia de asistencia (véxase 

táboa 5).

A nota media acadada polo 

conxunto de espectáculos alcanza 

un valor notablemente alto, 7,91. 

Neste sentido, cómpre destacar a 

Nos espectáculos de danza e mo-

nicreques, as proporcións máis 

baixas de asistentes son obtidas 

entre os entrevistados co nivel de 

estudos máis baixo. No tocante á 

danza, destaca o repunte na asis-

tencia acontecido entre os entre-

vistados con estudos de bachare-

lato superior ou FP de ciclo medio 

(véxase táboa 3).

O nivel de asistencia ao teatro 

galego non se ve moi afectado 

en función da situación laboral. 

En cambio, apréciase unha maior 

intensidade de asistencia ás fun-

cións de teatro en español e mo-

nicreques entre os entrevistados 

desempregados que noutras ca-

tegorías. Estes últimos, ademais 

dos xubilados, tamén teñen unha 

maior intensidade de asistencia á 

danza (véxase táboa 4).

A a/uencia a teatro en castelán ten 

algo máis de intensidade entre os 

entrevistados eminentemente ur-

Espectáculos
Sen estudos/

estudos
primarios

EXB, ESO, 
bacharelato 

elemental

bacharelato 
superior/FP 
ciclo medio

Diplomatura
universtiaria

FP ciclo 
superior

Licenciatura
universitaria 
ou superiores

Teatro en galego 79,2 91,3 88,6 88,9 85,8

Teatro en castelán 52,1 60,2 73,3 67,4 71,4

Danza 23,6 21,7 38,0 33,5 35,5

Monicreques 9,7 25,0 27,4 33,5 33,8

Segundo o nivel de estudo

Táboa 3. Asistencia frecuente a espectáculos da rede segundo o nivel de estudos. En porcentaxe.

Segundo a situación laboral

Táboa 4. Asistencia frecuente a espectáculos da rede segundo a situación laboral. En porcentaxe.

Espectáculos Ocupado Parado Estudante Labores
do fogar

Xubilado

Teatro en galego 87,7 85,7 89,7 86,6 83,7

Teatro en castelán 68,6 78,6 61,8 64,6 61,2

Danza 33,0 35,7 25,0 29,6 37,2

Monicreques 33,5 44,6 11,8 23,5 10,6
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Espectáculos Nas 7 cidades
galegas

De 20.000 a 50.000 
habitantes

Menos de 
20.000 habitantes

Teatro en galego 83,3 88,0 91,2

Teatro en castelán 72,0 67,7 63,1

Danza 36,2 45,5 22,7

Monicreques 30,7 30,1 27,2

Segundo o tamaño da poboación

Táboa 5. Asistencia frecuente a espectáculos da rede segundo o tamaño da poboación. En porcentaxe.

Disciplina Media

Danza 7,96

Teatro 7,95

Monicreques 7,56

Total 7,91

A valoración dos espectáculos segundo a disciplina

Táboa 6. Valoración global dos espectáculos segundo a disciplina. Puntuación media.

ta o nivel de ambas as variables, 

sobre todo entre os entrevistados 

que proceden dalgunha das sete 

cidades principais de Galicia e os 

que teñen estudos de licenciatura 

superior, baixan as puntuacións 

outorgadas aos espectáculos.

Sen grandes diferenzas nas valo-

racións dos distintos elementos e/

ou contidos das funcións de tea-

tro, danza e monicreques, e salien-

tando unha vez máis a homoxe-

neidade das puntuacións, hai que 

sinalar a tendencia a valorar en 

maior medida o labor dos actores 

e a dirección no caso do teatro. 

No que respecta á danza, o aspec-

to mellor valorado é o relativo ao 

labor dos bailaríns, e no caso dos 

monicreques a dirección.

As imaxes asociadas ao espectá-

culo medio representado na Rede 

de Teatros e Auditorios son as de 

profesionalidade, interese da te-

mática e o seu carácter atractivo.

Existe un maior grao de asistencia 

a obras de teatro en galego que en 

castelán e unha menor frecuencia 

de asistencia a funcións de danza 

e monicreques. Hai unha forte re-

lación entre a asistencia a teatro 

en galego e teatro en castelán; 

canto maior é a asistencia a unha 

das modalidades, máis se incre-

menta a da outra. Unha relación 

moi semellante prodúcese entre a 

asistencia a teatro en castelán e a 

funcións de danza.

As valoracións globais sobre os 

espectáculos teatrais e de danza 

son altas e moi semellantes entre 

si, 7,95 e 7,96, respectivamente. 

En relación con estas dúas disci-

plinas, a puntuación obtida polas 

funcións de monicreques é algo 

máis baixa, 7,56.

As variables que teñen unha maior 

incidencia na valoración das distin-

tas disciplinas son as relativas ao 

tamaño poboacional e nivel de es-

tudos. Na medida en que aumen-


