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Professors amb domini del catala .
 
professors amb experiencia .
 
Professors amb titulació ..
 

Evolución do ensino
 
catalán e en .catalán
 

Como cada curso escolar, o Sedee (Servei d'Enseyament del Catalá da Generalitat de Catalunya) 
organiza no actual Seminarios de Asesoramentoo Didáctico dirixidos principalmente aos niveis de 
educación infantil e primario, tratando de cobrir tanto a realidades xeográfica da Comunidade de 
Cataluña como as necesidades diversificadas que a evolución do ensino do idioma catalán e en 

cat.dán se van planteando. . 

E xiste o "Programa de mensións da tipoloxía de textos, Compre destacar finalmente
 
Inmersión" con cursos a correcció do texto escrito e o o "Programa para alumnos
 
intensivos de iniciación uso oral da lingua. Existen semi de Incorporación tardfa" pa


paro parvulistas que sexan tito narios de cidade e de comarca ra profesores que acollan alum

res por primera vez dun grupo e seminarios. dé centro para os nos proveñentes doutros con

de inmersión e tamén para os profesores que teñen interés textos culturais.
 
mestres das escolas que deben por traballar os aspectos lin A acción principal no ensino
 
levar a cabo este programa. güísticos da educación. secundario consistiu na organi


Por outra parte, ofrécense se Os seminarios do "Ciclo Su zación de cursos de Normaliza
minarios de nivel, de ciclo e perior" teñen como tema a ción Lingüistica a partir dos que 
asesoramentos puntuais. Os aproximación á literatura catala os profesores obteñen a acredi
seminarios de ciclo atenden ás na. Téntase unha reflexión so tación para ensinar en catalán. 
necesidades do profesorado de bre a necesidae de introducir a Compre. destacar os semina
parvulario e ciclo inicial. Os litératura neste ciclo en relación rios do gosto pola lectura e os' 
asesoramentos puntuais con coa importancia da lectura. talleres de Ifngua e literatura. 
sistn en sesións únicas de tra
bailo para escolas que inician o • LINGUISTICA
programa de inme'rsión ou que 
necesitan abordar asoectos 
cóncretos da súa aplicación. Sit,!aeión da lengua na esesla primaria 

O denominado "Programa o conxunto de cadros e gráficos tentan informar sobre a 
de reforzo" diríxese aos profe evolución positiva seguida pola normalización lingüística no 
sores auxiliares de conversa-' sistema educativo en Cataluña, segundo os datos oficiais 
ción, que son mestres que fan (Noticies del Sedec, octubre de 1990). . 
reforzos de linguaxe oral algúns As escolas aparecen divididas en catro categorías: 
días á semana con grupos re • Unilingües (todo o ensino en catalán). .
ducidos de nenos das aulas de • Bilingüues evolutivas (ensino en catalán nos primeiros
parvulario e ciclo inicial dsos niveis e que en cada curso van aumentando un, ata comple
escolas que realizan o progra tar todo o ensino primario). 
ma de inmersión. Para estes • Bilingües estáticas (só algunhas áreas en catalán, é dicir,
profesores organrzanse unhas só fan algunhas horas do horario escolar en catalán. 
xornadas .de ·traballo a fin de • Unflingües casteláns (escolas que fan todo o ensino en 
proporcionarlles técnicas e ma castelán. 
teriais que estimulan a expre Os alumnos dividense tamén en categorías: 
sión oral. • Alumnos que receiben todo o ensino en catalán. 

Os seminarios de "Educa • Alumnos que reciben o ensino nas duas lenguas. 
ción Infantll-Fogar Infantil" • Alumnos que reciben todo o ensino en castelán. 
están destinados a mestres de Finalmente teñense en conta as características dos profe
nenos de 0-3 anos, insistindo na sores:
importancia da adquisición da • Dominio da língua catalana. 
linguaxe neste período. • Experiencia de máis de tres anos na docencia en catalán. 

Ofrécense finalmente semi • Titulación en língua catalana. 
narios para mestre de "Ciclo As cantidades totais disminuiron debido o descenso da nata-
medio" con periodicidade Ii~~. .
quincenal, nos que se plantean Seguen o Nprograma de inmersión N684 centros e 51.433
o proceso de elaboración e di- alumnos. 
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o tranquilo desenrolo do ensino tradicional, 
conservador, católico e patriótico veuse alte
rado pala aparición de duas tendencias de dous 
movementos pedagóxicos, a finais do século 
XIX. O primeiro deuse no eido do ensino supe
rior e universitario. Cecais o seu nacimiento 
fose motivado palas crispacións e liortas dialéc
ticas que acarrearon a morte da I República. 

"Escuela Moderna",
 
legado ferrerista"
 
o "Contribue a preparar unha 

humanidade máis boa 

O que sí sabemos é que 
ese movemento foi 
amamantado e criado 

baixo o clima protector da doc
trina filosófica krausismo. Esta
mos a nos referir a "Institución 
Libre de la Enseñanza". Nos é 
este Instituto o obxetivo hoxe da 
nosa atención, máis si quere
mos asinalar como unha doctri
na filosófica que tivo tan forte 
repercusión na España e se 
apoderou tan vivamente da cla
se intelectual de aquil tempo, e 
pronto desaparecen sin deixar 
máis rastro que, ao noso xuicio, 
foi aquela interesante institu
ción. Hoxe ninguen fala de 
Krause nin do crausismo. Ce
cais esta iñorancia sexa debida 
a mistura que naquil tempo de 
ter tan misteriosa doctrina coa 
non menos misteriosa, a maso
nería. O segundo movemento 
pedagóxico deuse no eido do 
ensino primeraio, e foi cuberto 
pola filosofía social desprendi
da das doctrinas anarquistas e 
libertarias da I Internacional. 

Istas doctrinas libertarias tive
ron cumprido e extenso desen
volvemento na maioría das ci
dades industriais de España. Ti
vo que ser pois Barcelona, a 
cidae elexida por Francisco Fe
rrer i Guardia para establcer na 
España a sua "Escuela Moder
na". Xa en Bruselas y en Roma 
se estableceron escolas seme
lIantes, máis Ferrer non se daba 
conta que España non era Bél
xica, nin Italia, e si sew daba 
c'onta era talo seu entusiasmo e 
amor 'polo ensino e a súa pr<r. 

xectada "Escuela Moderna", 
que non lIe importaban - os 
atrancos e disgustos que ai ato
par na sua empresa educativa. 

Participaban os dous inimi
gos -a iglexa católoca e e o 
libre pensador Francisco Ferrer, 
da mesma importancia abulta
da i extremada, que ambos ti-

o ñan da influencia da escola na 
vida e desel1Tólo da infancia. 
Ambos coidaban que era a es
cola a principal lanza para in- . 
fluir na conciencia da humani
dade. Un, nun senso, o outro no 
contrario. O cheque era inevita
bel, e a pesar da desigualdade 
das forzas, tan cativas nos pro
xectos de Ferrere; era o medo'o 
futuro e o spallamento entre os 
traballadores dos seus princi
pios libertarios, xunto coa into
lerancia tan caracetrística da ei
rexa española, o que facía pre
ver un final tráxico. 

¿Qué foi pois a Escuela Mo
derna? ¿Cúais, os fíns e os me
dios empregados pra que tan 
cativa . institución erguera en 
contra dela a alporizada eirexa 
católica, e os menos alporiza
dos poderes fácticos da Espa
ña da quel tempo? 

Escoitemos a Ferrer (párrafos 
estraidos 10 seu libro "La Es
cuela Moderna"). "...... lIul"(lina
do siempre por la luz inestingui
ble del ideal, concebí y llevé a 
la práctica la creación de la Li
ga Internacional para la educa
ción racional de la infancia, en 
cuyas secciones, extendidas ya 
por todo el mundo, ·se agrupa
ban los hombres que represen-

Femández Mazas visita la exposición en la Facultad de Humanidades. 

tan .Ia flor del pensamiento y la 
energía regeneradóra de la so
ciedad, cuyo órgano es "L'Eco
le Renovée", de Bruselas, se
cundada por el Boletín de la 
Escuela Moderna de Barcelona 
y la "Scola Laica", de Roma, 
que exponen, discuten y difun
den todas las novedades peda
gógicas encaminadas a depu
rar la ciencia de todo contacto 
impuro con el error, a desapare
cer toda credulidad, a la perfec
ta concordancia entre lo que se 
cree y lo que se sabe..... ". "No 
había antes enseñanza en el 
verdadero sentido de la pala
bra, había tradición de errore~ y 
preocupaciones dogmáticas, 
de carácter autoritario.... .". "La 
influencia de la Escuela Moder
na extendida por las demás es
cuelas que a modo de sucursa
les se fueron creando por la 
adopción de su sistema, soste
nidas por centros y sociedades 
obreras, se introdujo en las fa Cartel anunciador de la exposición. 
milias por mediación de los ni
ñosr quienes iluminados por los plos y en los conventos de Bar
destellos de la razón y de la celona, y ese odio inspiró el 
ciencia, se convirtieron incons plan que cerró la Escuela Mo
cientemente en maestros de derna, cerrada aún, pero que 
sus mismos padres". en la actualidad reconcentra 

"La extensi6n manifiesta de sus fuerzas, define y perfeccio
esa influencia se atrajo el odio na su plan y adquiere el vigor 
del jesuisismo qüe, como vrbo necesario para alcanzar el 
ras en sus escondrijos, se co puesto y la consolidación de 
bija en los palacios, en los tem- verdadera obra indispensable 

Feitos que 'deron lugar á
 
"Semana tráxica", de Barcelona
 

E agora que xa coñecemos o que fai a 
Escuela Moderna, compre rematar esta pre
sentación con relembro sinxelo dos feitos que 
deron lugar a aquela "Semana tráxica ". 
• Inaugurase a Escuela Moderna o dfa 8 de 
setembro de 1901 (con 30 alumnos: 12 nenas 
e 18 nenos). 
• Ao final dos cursos 1901-02-03-04 existfan 
espal/adas por toda a geograffa nacional 32 
escolas, de elas 9 en Barcelona capital. 
• O 31 de maio de 1906, a safda da boda do 
rei Alfonso XIII, o anarquista Mateo Morral 
lanzou unha bomba que causaba numerosos 
mortos. De resultas do atentado foi clausura
da la "Escuela Moderna ", suspendido o seu 
boletfn i encarcelado e procesado Francisco 
Ferrer i Guardia na cárcel Modelo de Madrid 
até o mes de xuño de·1907. 
• .Liberado da prisión e do proceso reabrfu 
de nova a Escuela Moderna e a publicación 
do seu boletín. . 
• 9 de Xúl/o de 1090: A prensa pubrica a 

noticia de que os mouros atacaron a algúns 
grupos de obreiros que trabal/aban na "Com
pañfa Española de Minas del Rif", a uns sete 
kilómetros de Melil/a. Cumprfa axudar ao su/~ 
tán Muley Hafid a restablecera autoridade. 
• O Goberno presidido por Antonio Maura 
ordena o embarque dos reservistas. 
• Orden de folga: protestar contra a guerra 
en xeral e contra a movilización de reservistas 
en particular. 
• A UGT e o Partido Socialista habfan acor
dado a folga xeral para o 2 de agosto. 
• "Solidaridad obrera ", órgano da CNT, 
adianta a folga para o dfa 26 de xul/o.... .Esco
menza coa queima do convento dos Escola
pios na Ronda de San Pablo.....Seguen mani
festacións, protestas e queima..s de eirexas e 
conventos, até que a orde foi restablec;ida. 
• No xuicio sumarísimo con~eguinte foron 
condenados a morte varios procesados. 
• O día 13 de outubro de 1909 foron fusiia
dos en Montjuich cinco dos condenados: o 

guardia Hoyos, o xoven Clemente García, 
Barot, Malet y Francisco Ferrer i Guardia. 

F. Rivas, periodista, socialista, e que foi un 
dos complicados nos sucesos de aquela se
mana tráxica, e que pudo fuxir a Francia, dice 
no seu libro "La semana trágica ": ".... .Francis
co Ferrer no intervino.... nadie absolutamente 
nadie, podfa haber probado su ingerencia en 
los sucesos de la semana trágica, ni nates, ni 
durante, ni después de aquel/os sucesos". 

Habfa que desfacerse de un tan teimoso 
propagandista laico, trabal/ador e intelixente, 
que puña en perigo o predominio relixioso no 
ensino e o orden constituido na sociedade. 
Non habfa que desaproveitar a ocasión e a 
súa inclusión na lista dos cinco executados. 

Máis o crfmen cometido na persoa de Fran
cisco Ferrer, saíul/e caro aos poderes fácti
cos. En toda Europa levantouse unha morea 
de protestas, mitins e manifestacións que de
ron orfxe a "Ienda negra", que sobre España 
afnda colea polo mundo enteiro. 

del progreso". Y después de su 
proceso e prisión na reapari
ción do Boletín (1908), copia
mos: "La Escuela Moderna con
tinúa en marcha, porque su mi
sión es redentora y contribuye a 
preparar una humanidad más 
buena, más perfecta, más justa 
que la humanidad presente". 

A. F.M. 

Aplaudimos 
a homaxe 

Aplaudimos 8. felicitamos a 
Nova Escala galega, ¡jola súa 
idea de l/e adicar a mes de 
maio á lembranza de Francis
co Fe"er i Guardia. 

A exaltación e divulgación 
da sua labor pedagóxica, ra· 
cional e cientffica era neceo 
saria pra despoxar a súa figura 
dos capirotes e inxurias dos 
que o revestiu a eirexa católi· 
ca; e tamén Iimpar a sua 
imaxen dese bafo de sectaris· 
mo que afnda perdura nos 
medios de ensino estatal. 

E agora que o seu laicismo 
foi absorbido pola educación 
do Estado, copnfiamos ver al
gún dfa non moi ,Ionxano, 
presidir o seu retrato de proto· 
mártir do ensino primario, a 
tarefa diaria nas nosas esca
las de EXB. . 

A.F.M. 
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HOMENAXE EN GALICIA A FRANCISCO FERRER I GUARDIA
 

A exposición estivo do 2 ao 7 na Fecultade de Humanldedell de Ourense. 

Ferrer i Guardia A exposición fotográfica é 
foi fusilado
 

inxustamente
 unha testiDluña única da época
no ano 1909
 

O' Recorre Galicia perante todo o mes de maio
 

A exposición fotográfica adicada o pedagogo catalán Fran
cisco Ferrer i Guardia e a Escola Moderna, que abríu a sua 
andaina por Galicia en Ourense (do 2 ao 7 estivo na Facul

tade de Humanidades) foi elaborada polo Ateneu Enciclopedic de 
Cataluña, baixo a coordenación de Pere Solá, profesor da Universi
dade Autónoma de Barcelona y especialista en Pedagoxía Liberta~ia 
e en Ferrer i Guardia. A exposición está orgaizada polo Colectivo de 
Nova Escola Galega, Universidade de' Vigo, Universidade de A 
Coruña e a Universidade de Santiago, colaborando numerosas enti
dades de toda Galicia (de Ourense a Facultade de Humanidades, a 
Escola de Maxisterio, Departamento Municipal de Educación, Cruz 
Vermella e Aula de Cultura de Caixa Galicia). Do 9 ao 14 a exposición 
estará en Santiago, do 16 oa 22 en A Coruña e do 24 a 30 en 
Pontevedra. 

A exposición está coordinada por Xosé Manuel Cid Fernández, 
profesor de Pedagoxía no Campus Universitario de Orense da 
Universidade de Vigo. 

¿Cómo xurdíu a idea de traer a Galicia esta exposición homenaxe 
'a Ferrer ¡Guardia? 

-A idea concreta de facer este homenaxe xurdíu tras unha con
versa con José Luis López Cid, quen me informuo da existencia 
dunha interesentísima exposición sobre Ferrer i Guardia no exilio, 
instalada no Museu Jean Jaures, de París. Esto me levou a poñerme 
en contacto con Pere' Sola, quen me dixo que se estaba preparando 
en Cataluña unha exposición máis ampla sobre a figura deste 
pedagógo creador da "Escuela Moderna". Dous anos dempois esta 
exposición fotográfica cristalizou coincidindo fai dous anos co 80 
aniversario do seu fusilamento. A exposición foi promovida por Pere 
Solá i elaborada polo Ateneu Enciclopedic de Cataluña. A Galicia a 
~xposición chega cun ano de retraso, pero o realmente importante é 
tela .entre nos, xa que se trata dun documento histórico-social, 

educativo.e sindical, imprescindible para coñecer unha época de 
gran trascendencia histórica. 

¿Cal é a importancia do ferrerismo? 
-Francisco Ferrer i Guardia non foi un gran pedagogo. O seu 

discurso pedagóxico npn está moi elaborado, como o dos grades 
pedagogos Freinet, Freire, etc... Pero nembargantes tivo a gran sorte 
de poder fundar a "Escuela Moderna" que moi pronto se expandiu 
por toda Barcelona. Era unha proposta moi clara e moi necesaria. 
Baseada en principios tan claros como o de antiautoritarismo, anti
dogmatismo e ensino racional e científico, frente os desvirtuados 
valores· impostos entre outros pola irexa católica. Estas escola tivo 
unha grande incidencia no mundo obreiro e laico da época. Pero 
realmente a cuestión pola que a figura de Ferrer i Guardia adquiríu 
grande relevancia internacional foi o feito da súa inxusta morte 
perante a tristemente coñecida como "Semana tráxica" de Barce
lona. Ferrer ¡Guardia foi fusilado o 12 de octubre de 1909 pese a non 
ter implicación algunha nos feitos que se lIe imputaban. A súa morte 
foi unha especie de escarmento, co que o Goberno trataba de poñer 
freno a movernento obreiro, nunha época na que a influencia da 
escola no contexto social era moi grande". 

¿Cal e o aspecto máis destacado da exposición? 
-Eu nos falaría de aspectos senon do conxunto mesmo da exposi

ción. Podo decir anécdoticamente que eu sentinme como un neno 
que vai por primera vez a Escuela Moderna, i é que a través dá 
exposición seguese perfectamente o contexto social da época, as 
ideas pedagóxicas de Ferrer, etc... 

No seu liQro "Apuntes da nosa historia escolar" hai referencias a 
influcencia da Escuela Moderna en Ourense. 

-Sr. No primeiro capítulo faise esta referencia a escola laica en 
Ourense, para a cal contei coa inestimable colaboración dun alumno 
de aquela escola, Luis Taboada. 

Un ferrerista 
de Lobios 

A exposición sobre Ferrer) 
Guardia generou perante a sua 
estancia en Ourense varias 
anécdotas. Amáis singular foi a 
visita realizada a mesma por 
Xosé Iglesias Paz, un orensano 
de Lobios, que foi alumno aven
taxado da Escuela Moderna 
fundada polo pedagógo barce
lonés. 

Xosé Iglesias, emigrou cos 
seus pais a Barcelona e al! tivo 
oportunidade de cursar estu
dios nunha das "escuelas mo
dernas" creada por Ferrer i 
Guardia. Membro destacado da 
CNT, estivo exiliado en Francia, 
voltando a España en 1948 co
mo delegado jurfdico da citada 
central. Detido e condeado a 
morte, a súa pena foi conmuta
da finalmente pola de 30 anos 
de cadea. Na actualidade, os 
seus 75 anos de idade, vive en 
Suiza, sendo propietario dunha 
editorial que ven de traducir o 
italiano o libro sobre a "Escuela 
Moderna ", de Ferrer i Guardia. 

Xosé Iglesias a instancias do 
coordenanor xeral da exposi
ción, Xosé Manuel Cid, reuniuse 
cunha serie de persoas intere
sadas no tema, nunha charla 
informal na que fixo un amplio 
recorrido polas as suas viven
cias históricas da época. 

Un momento de la mesa redonda sobre "A esc:ola guerrlsta e o seu contexto "O Eapeftol en Gallcla". 
~\ JI;'''.) .... , ~\, I , ...... ~-.l ...'_,~#.). , IrE) ~J ¡,,-~'3J) t::..r.:.Jr"··.... l 'SSl'')1.:;~''"''...\é:.SS':t:.':.\~~,~~\:1 .. \:t··\'1.\},L. 
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D TIRA 
D LIBROS 

Neste artigo pretendemos aportar algunhas "Facermos 
das refexións que no seo dos movementos de cómics". ,renovación pedagóxica, vimos realizando sobre 
a xestión dos'centros escolares, tanto no .de Agustín
tocante a situación actual dos consellos escola .Fernández pazres, como as alternativas para a súamellora. 
Partimos de que a participación na xestión dos Os cómics, como o cine a 
centros escolares é un feito de por si educativo. televisión ou a publicidade 

forman parte da nosácultura 
contemporánea.. 

O cómic é, primordialmen
te, un medio narrativo, unha CQmprometerse' canle para contar unha chea 
de historias, empregando un

¿Coñécense 08 dereltos e deberes de -alumnos e profesores? ha Iinguaxe e uns códigos es
pecíficos, baseados nunha 

membros da comunidade edu- colar. Dificultades que se multi- síntese das linguaxes verbal e 
cativa. Os oito anos de funcio- plican polo descoñocemento icónica. 

aparticipar 
o Xestionar os centros: comunidade	 Imaxes e palabras que trasnamento da' Lode e de toda a de moitas das persoas que o 

educativa e consello escolar	 normativa que a desenvolveu compoñen sobre as competen- cenden a simple xustaposi
amasar tanto as súas-insuficien- cias e .alcance das decisións ción, como elementos dun to
cias, como as dificultades e que corresponde ou pode to- do con regras propias. . 

P
ara nos a participación nós, esa comunidade social, obstáculos que hai que superar ma-Io consello escolar. ¿Saben A utilización dos cómics nas
 
será o instrumento que que inflúe decisivamente na es- para acadar unha xestión parti- os pais e nais como funciona aulas, nos centros escolares,
 
conforme unha verdadei cola (na configuración dos ob- cipativa das nasas escalas. por dentro unha escala? ¿Coño- é un recurso que ten cabida
 

ra comunidade educativa e fa xetivos, na dotación dos recur- Insuficiencias que radican cen todos os membros do can- na meirande parte das áreas
 
ga posible unha xestión demo sas... ) é parte integrante da co- moi fundamentalmente no mo- sello escolar os dereitos e de- educativas.
 
crática do centro escolar. munidade educativa. Sen es- delo uniformista que a Lode es- beres, do alumnado e do profe- Tendo un carácter interdis


¿Quén forma a comunidade quencer tampouco que todo tablece para a xestión do centro sorado? Con certeza que res- ciplinar, o seu lugar principal
 
educativa? Tódalas personas centro forma parte dunha co- destacando sobre maneira a fi- ponder a estas interrogantes está na área de linguaxe e, en
 
que están implicadas e que munidade cultural máis amplagura do director ou directora, aliviaría moitas tensións. menor medida, na área de ex

participan dunha ou doutra ma con tódalas implicaciónsque cunhas funcións xerárquicas Nunha situación como a ac- presión plástica.
 
neira no proceso educativo: leva consigo. que todo o mundo coñoce, in- tual non é de extrañar que cada "Facermos cómics", o mate

alumnos e alumnas, profesores Resumindo: considerámola suficiencias tamén, na concep- vez sexan menos as candidatu- 'rial elaborado polo profesor
 
y profesoras, las familias (pais e comunidade educativa como ción restrinxida da comunidade ras que optan a dirección dos Agustín Fernández Paz pre

nais), cun peso máis evidente un conxunto do que forman pár- educativa, cunha cativa proxec- centros, ou mesmo a represen'- senta as múltiples posibilida

no ensino primario ca no secun te os membros dos elementos ción do centro sobre o seu en- tar o profesorado no consello. des de utilización dos cómics
 
dario, o personal non docente. citados, aínda que uns e otros torno social máis imediato. Insu- Resumindo: o actual marco nos centros escolares, abran-


Non hai que esquencer tam teñen importancii;i diferente, en ficiencias de identificar de 'fac- da Lode plantexa insuficiencia.s . guendo dous aspectos com

pouco que toda a escala, todo función da maior ou menor im- to, consello escolar con comu- e dificultades para un funciona- plementarios e interrelaciona

centro educativo, forma parte plicación directa ca traballo es- nidade educativa. mento óptimo da comunidade dos: ler cómics e facer có

dunha comunidade social máis pecíficamente educativo. Dificultades que radican na educativa que pode levar, se mies.
 
ampla, que é aquela na que O consello escolar do centro. falta de corresponsabilidade, non 0- correximos a tempo, a
 
está inserto. Pode ser un barrio, é o órgano .que a lexislación cooperación e coordenación unha involución do modelo de Obxetlvo
 
unha parroquia,' unha vila, un . actual establece para canaliza- entre as iniciativas dos diferen- xestión participativa da Lode.
 
concello o unha bisbarra. Para la participación de tódolos tes estamentos do consello es- MANUEL BRAGADO Respondendo así a un mes


mo obxetivo, que os alumnos 
e alumnas se fagan donas dos Alternativas de mellora do semcio códigos formais e na~rativos 

propios deste medio, e que 
lago sexan quen de utilizálos, 
converténdose en autores dos público'educativo en Galicia 
seus propios comics. 

Esta é unha guía útil para os 
profesores que queran, taOuen defendémo-Ia mellora do servicio púda comunidade educativa do centro. Para elo En definitiva, tratarase de conxuga-It!l elexirilén, utiliza-lo cómic como unblico educativo debemos facer un esforzo por requirese: o recoñocemento da autonomía de bilidade e a temporalidade dos equipos dimedio auxiliar, formar unha definir un modelo de xesti6n, superador da cada centro para ter un modelo propio de rectivos. comicteca ou analiza-la linuniformidade actual e baseado na autonomía organizaci6n, a mellora das condici6ns de • Reforza-la idea de que hai que formar para guaxe, formal e ideolóxica, pedag6xica organizativa e econ6mica dos traballo do profesorado (tanto a nivel de xorparticipar. Formar 6 colectivo de nais e pais, doscómics. centros.	 nada como de clasificaci6n) e das de infraes- . .no referido á funcionamento dun centro esco

"Facermos cómics" inclúe Na nosa opini6n estas alternativas de metrutura dos centros, así como aumento das lar, 6s seus 6rganos de xesti6n e goberno, ás unha completa proposta de llora deben estar rexidas polas seguintes suas dotaci6ns e recursos.	 características do proxecto educativo que se actividades a desenvolver nas orientaci6ns: .	 • Reforza-la idea de equipo direqtivo fronte a leva adiante. Formar 6 colectivo do alumnado. 
aulas, o redor do mundo desta • Reforza-la idea de que cada centro debe figura unipersonal da direcci6n. Para levar na participaci6n como un valor democrático 
narrativa debuxada, que pode .contar cun proxecto educativo no que se exadiante o proxecto educativo e a intervenci6n de primeiro orde, estimulando a realizaci6n 
ser de utilidade tanto para o plidten os obxetivos, os valores que se quedo centro, é. necesaria a realizaci6n dun conde asambleas de curso, de delegados e dela
profesorado do ensino primaren trasmitir, as formas de relaci6n interpersoxunto de tarefas de xesti6n e coordenaci6n gadas ou de cantas instancias, en cada caso, rio como secundario. nal, os aspectos organizativos e pedag6xicos que son indispensables para facelas operase crea conveniente. 

Unha proposta suxerente e básicos que configuren a actividade escolar, tivas.	 • Reforza-la idea de que a xesti6n do centro 
innovadora para axL!dar ó prode 8cordo coas condici6ns da comunidade Estas tarefas deben estar realizadas por un é unha labor educativa de primeiro orden, 
fesorado na utilización dun educativa e dos seus integrantes, respetando equipo que se responsabiliza e compromete coas dificultades e atrancos hoxe existentes, 
dos medios de comunicación a súa articulaci6n dentro do ordenamento do co proxecto educativo do centro. Este equipo require o compromiso e o esforzo do conxun
do naso tempo. sistema educativo.	 colexiado haberá de equilibra-la la capacitato da comunidade educativa e moi especial

O libro ten 28 páxinas e o O miolo do proxecto educativo ten que ci6n suficiente para abordá/as coa súa capamente, do profesorado que defende o modelo 
seu precio e de 375 pesetas.xurdir do claustro, pero de pouco serviría se cidade para recollelas iniciativas de todo grude escola pública.
 

n6n é aceptado e impulsado polo conxunto po docente. M.B.
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