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Ruiz Berrio: "Nesa época deuse prioridade á educaCión popular"

o 14 de abril cúmplense sesenta anos da implantación da Segunda República. A pesares do tempo
transcorrido segue a ser un punto de referencia para emprender calquera reforma no sistema
educativo, non para imitar, posto que cada xeneración debe forxar a lÚa propia historia, senon para
construir esta historia sobre a base do coñecemento e non sobre a improvisación. Construí-la historia
sabando que moitos form~s e moitas reformas xa foron intentadas no pasado, sabando se tiveron
éxito ou non e porque o tiveron ou porque fracasaron. "Na Escola" sempre foi sensible á lembranza
deste evento, seguindo un proceso que recomendarían os grandes pedagógos, xa que partimos do
próximo, do coñecido, para chegar ó global, á interpretación histórica do conxunto.
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14 de abril de 1988
coincidía co comenzo
do suplemento, saía o
segundo número, e procedía
entroncar ca renovación repu
blicana local e para elo nada
mellor ca un "saúdo dos prede
cesores" a cargo de Armando
Fernández Mazas. O segundo
ano, sen perder de vista as ex
periencias educativas ouren
sáns, contamos cunha visión de
conxunto saída da pluma de
Herminio Barreiro. No terceiro
ano non sara o suplemento por
estas datas. E xa neste carto
ano pretendemos coñece-Ia
opinión do profesor Ruiz Berrio
sobre problemas educativos
sometidos a debate polo actual
Ministerio de Educación e que
xa foran afrontados polo equipo
de Marcelino Domingo.
Con él entrevistámonos no
pasado mes de marzo en Ma
drid e preguntámoslle en pri~
meiro lugar se a Segunda Re
pública foi un acontecementb
suficientemente relevante como
para constituir nestes días un
centro de interés escolar.
-A Segunda República sí po
de constituir un importan~e cen
tro de interés escolar. Trátase
dun periodo especial da Histo
ria de España, no que se deu
paso a unha experiencia demo
crática, descoñecida até entón
para o pobo español. As aven
turas e desventuras desa Repú
blica poden ser unha magnífica
lección de educación cidadá
para os nenos e os xoves de
hoxendla, sempre e cando se
perfilen obxetivamente os prin
cipais feitos do periodo' e, sobor
de todo, sempre que se sinalen
con c1aridade os valores cívicos
que se practicaron e os que se
negaron ou descuidaron.
-¿Cal crees que é a principal
lección que poden desprender
os alumnos .deste tema?
-E certo o principio de que a
historia non se repite, pero o
home sí que se repite..., se non
recibe as leccións pertinentes
das coxunturas históricas. Os
nosos xoves hai que lembrarlles
a fe e o agarimo con que unha
inmensa maioría do pobo reci
bíu o novo réxime o 14 de abril.
Pero hai que lembrarlles tamén
que nos días inmediatamente
seguintes cometéronse moitas
torpezas por falla de serenida
de entre os gobernantes e as
forzas vivas, e de falla de soli
daridade entre os diversos po
bos do Estado. E, especialmen
te, escollería esta data para re-

cabar de todos a necesidade
que seguimos tendo de súas
virtudes que pemiten forxar ós
pobos na liberdade: a demo
cracia e a tolerancia.
-Entón, ¿considera que pode
aproveitarse este día para con
memora-la constitución republi
cana como unha das datas
máis avanzadas que tivemos?
-Efectivamente, pode apro
veitarse, poden extraerse lec
cións importantes da Constitu
ción republicana. Agora ben,
depende das edades. Esto é
correcto no caso dos adoles
centes. Para os máis novos,
abonda con darlle a conocer a
Constitución actual, que a en
tendan e que a estudien a fon
do, e que sexan conscentes do
importante que é sempre que
se respete.
Educación popular

-¿Qué significación tén a ex
periencia educativa republica
na entre os acontecementos da
historia da educación contem
poránea?
-A República preocupouse
da educación dun xeito espe
cial, dando prioridade na súa
política oficial á educación po
pular. E para potencia-la arbi
trou dúas estratexias que xulgo
acertadas: por unha banda,
mellorou o ensino primario en
cantidade e en calidade; por
outra banda, estableceu e fo-

mentou diversas institucións es
pecíficas da educación popu
lar. Convén lembrar que a edu
cación republicana foi obra
dunhas xeneracións extraordi
narias, nada menos cás da eda
de de plata. Por elo, non nos
extrana que souperan e quixe
ran deseñar unha política que
era fundamentalmente pedagó
xica. Sen embargo, faltou realis
mo á hora de gobernar e, o que
é pior, non tivo continuidade.
-Se reducimos a experiencia
anovadora ós dous primeiros
anos que durou poidera pare
cernos pouco tempo para facer
algo extraordinario. Sen embar
go, fíxose, por exemplo, o plan
profesional do Maxisterio ou a
. posta en marcha dos estudios
de Pedagoxía. Empezando po
la primeira ¿cree que é posible
na actualidade establecer un
modelo de F.P. do alcance que
tivo o proposto por Marcelino
Domingo no 1931?
-Poias circunstancias históri
cas da involución que tivemos
que padecer nos anos seguin
tes, non se voltou te-la altura de
plan proposto por Marcelino
Domingo, até coarenta anos
despois. O que supuxo un retra
so importante nos mestres e no
nivel cultural do país. Pero, ho
xe en día, coido que a nosa.
meta non está na volta ó plan
profesional. O que apuntaba
Marcelino Domingo era unha
formación univer§itaria, de cali

.CURRICULUM

Ensinante e· escritor
Julio Ruiz Berrio é catedrático
de Historia da Educación es
pañola na Facultade de Edu
cación da Universidade Com
plutense de Madrid, despois
de ocupar durante varios
anos a cátedra e a dirección
do Departamento de Ciencias
da Educación na Universida
de de aviado, o que l/e permi
tfu conectar coa Historia da
Educación asturiana e mes
mo coa galega, apuntándose
a dirección de media ducia de
teses de doutoramento sobre
a historia da educación en
Galicia.
E presidente da Sociedad Es
pañola de Historia de la Edu
cación, promotora de múlti
ples investigacións histórico
pedagóxicas e de congresos,
encoritros, xornadas e colo
quios para o debate de ditas
investigacións pedagógicas.
a derradeiro celebrado o pa

BerrIo alstfu ó VII Coloquio Internacional da Historia da Educación.

dade, dos mestres. E.esa cali
dade, hoxedía, pasa por esta
blecer o título de licenciado na
queJas especialidades corres
pon·dentes.
-Indo co segundo problema,
¿qué ten cambeado e qué falla
para cambear na pedagoxía
española?
.
-Coido que'o nivel científico
dos distintos campos das Cien
cias da Educación mellorou no
tablemente nos derradeiros 15
ou 20 anos. Coido que se pare
cen ben pouco os licenciados
de Pedagoxía de fai vinte anos
ós de agora, entre outras cou
sas por que as seccións de Pe
dagoxía sufriron unha transfor
mación espectacular. A prácti
ca que adquiran estos licencia
dos modernos si que terá un
valor, e parecerase pouco á ru
tina dos que contaban cunha
rudimentaria formación teórica,
sen máis. De todolos xeitos, hai
- que cambar bastantes cousas
na pedagoxía española. Por un
ha banda, porque entendo que
un pedagógo éo primeiro en

necesitar dun cambeo perma
nente. Por outra banda, porque
ainda hai moita dosis de espe
culación, de febleza científica,
de ideoloxía trasnoitada ou de
falla de ideoloxla. Esto por parte
dos profesionais. Por parte das
autoridades e institucións com
prometidas, compre cambiar
tamén. Especialmente non con
fundir a democracia coa irres
ponsabilidad científica nos di
versos planos da institución do
cente.
-¿Qué fenómeno destacarla
en toda a historia contemporá
nea da educación en Galicia?
-Eu detecto na historia de
Galicia, como rasgo moi pecu
liar, un esforzo grande e conti
nuado dalgúns grupos de inte
lectuais progresistas ou ben de
sectores do pobo galego, como
indianos emigrantes de ultra
mar, por elevar o nivel cultural
da poboación galega e moder
niza-lo proceso educativo.
-¿Pode resumirnos as apor
tacións, os obxetivos inmedia
tos e ámbetos de traballo dos
historiadores da educación.?
-A.S.E.D.H.E. pretende fo
mentar e desenrolar o estudio
histórico da Educación en Es
paña. E, neste senso, a traverso
sado ano na cidade de Santia
dos seus congresos e publica
go de Compostela, sobre o
cións, está tratando de estable
tema xenérico "Mul/er e edu
cer unha infraestructura histo
cación". Dende a sociedade,
riográfica sobre o caso español,
o profesor Ruiz Berriu ven po
ó tempo que intenta animar o
tenciando a coordenación in
proceso de modernización que
ternacional, formando parte
está caracterizando nos últimos
da Internacional Stading Con~
vinte anos a elaboración da his
ference on History o( Educa
toria da educación e a súa di
ción e doutros organismos in
dáctica. Os obxetivos do futuro .
ternacionais.
inmediato pódense contemplar
E autor de diversos libros, ar
en dous grupos: por unha ban
tigos e publicacións sobre a
da, a avaliación do acadado até
historia da educación españo
agora en canto a métodos, te
la, destacando o importante .
mas, técnicas, instrumentos,
tratado sobre o tema "Po/ftica
etc... , para facer millores histo
escolar en España en el siglo
riadores da educación. Por ou
XIX (1808-1833)", textos pe
tra banda, a preocupación polo
dagóxicos hispanoamerica- .
lugar e o enfoque desa historia
nos", "Historia de la educa
da educación, historia da esco
ción" (Universidad Nacionai
la, historia da alfabetización,
de Educación a Distancia) e
historia da educación social. ...
"Histoire mundial de L'Educa
nos plans de estudio de Peda
ción", estes en colaboración
goxla.
con outros expertos no tema
XOSE MANUEL CID
educativo.
•
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PortIIda do libro editado poIa Deputaclón. Agustfn EscoUl (ugundo de pe) • Joeé .... Hem8ndez (tercelro de pe) no VII Congreso de tf" de EdUC8CIón.

A Segunda República e
a escola· por dentro
o

A Deputación salmantina edita "Cien años de Escuela en España"

Unha exposición e un libro magníficamente presentado e históricamente ben traballado sobre ·Cien
años de Escuela en España (1875-1975)", constitúen uns elem~ntos importantísimos para darse conta
do que supuxo a Segunda República dentro de escola, nos materiais utilizados polos centros de
ensino privado, nos libros, nos métodos, nos espacios, no mobiliario, tradicións e renovación do
aparato escolar.
actividade estuvo diri
xida por un equipo de
historiadores da edu
cación da Universidade de Sa
lamanca, coordenados por Jo
sé Marra Hernández Díaz e
Agustrn Escolano Benito, éste
que, ademáis de catedrático na
materia, é deputado provincial
de Cultura.
Os cen anos elexidos englo
ban períodos cruciais na nosa
historia escolar, periodos vivos,
dos que podemos ter aínda tes
timuña oral na meirande parte
dos casos: a Restauración que,
ó longo de cincuenta largos
anos, viu nacer ás xeneracións
culturais máis dinámicas e siñi
ficativas da historia; os homes
do 98, os do 14, os do 16, os do
27, os do 31. Nesta etapa boto
de menos, particularmente, a
falla 'de referencias á escola
moderna do catalán Ferrer i
Guardia, e ó laicismo escolar
posterior, así como ás aporta
cións dende Galicia, propicia
das pola labor dos emigrantes
galegos en Al!1érica. ,

A

Lfderes

Port8da de algúN libros de texto.

A República, que puxo en ac
ción a base doctrinal destas de
rradeiras xeneracións citadas,
especialmente a do catorce,
con líderes como Azaña, L10pis
ou Luzuriaga, e a do dezaséis,
pOlo que respecta a Galicia,
con toda a xeneración denomi
nada nacionalista que renaceu
nesas datas, finalmente o fran
quismo, a volta atrás, con varias
etapas que van dende a post
guerra ó reformismo dos anos
setenta.
Desta obra xenial que resulta
da exposición, podemos repro
ducir textos e documentos que
nos permitan entender a evolu
ción do noso aparato educativo
dende a segunda República
até 1975. A partir de ahí será
otra historia, historia da que
moitos somos protagonistas pa

sivos ou activos. Dende hai al
gúns anos resultou chamativo
para o investigador o interés
que a Segunda República con
cedeu ós temas culturais, ÓS
educativos e, en particular, á
escola primaria.
Numerosos traballos poñen
de manifesto, ás veces con dis
crepancias notables, que o es
forzo e atención dos gobernos
republicanos pola mellora da
escola primaria foi un dos máis
importantes na historia escolar
de España, sobre todo no pri
meiro bienio.
Agora ben, dende o ponto de
vista de interior da escola, hai
que recoñecer que no conxunto
non se modifica sustancialmen
te respecto a etapas anteriores,
con algunhas excepcións. E un
ha etapa curta e conflictiva,
máis propensa a un debate
ideolóxico que sae a engulir a
práctica, obstaculizada por pr9
blemas económicos e con gra
ves enfrentamentos de distintas
concepcións polfticas que che
gan a afectar á cotidianeidade
escolar.
Por elo, non pode extranar
nos que, se ben é unha fase de
confluencia de innovacións
educativas anteriores, de certa
maduración pedagóxica, elo
non consigue traducirse nunha
reforma xeneralizada dos me
canismos didácticos utilizados
dentro do aula. Hai que recoñe
cer que non foron moitas as in
novacións reales no interior da
escola primaria, anque foron
abundantes os proxectos e
bons os desexos. As iniciativas
máis salientables viñeron de
certas escolas públicas e priva
das de Barcelona e Madrid, que
se erixen en punto de mira da
renovación pedagóxica. Desta
época datan as primeiras esco
las de vran en Barcelona, a pre
sencia de Freinet e a difusión
do Movemento da Escola Mo
derna de España, a través de
Herminio Almendros e outros

mestres
innovadores.
Son
exemplos pouco representati
vos dunha escola primaria que,
na súa meirande parte, perma
necía anclada na rutina.
Dende o ponto de vista mate
rial, a escola veuse algo benefi
ciada polas innovacións que vi
ñera introducindo o Museo Pe:
dagóxico, dirixido por Cossío
dende anos atraso
A difusión do famoso pupitre
anatómico, das técnicas hixiéni
cas, antropométricas, paidol6
xicas, algo favorecen unha no
va ecoloxía escolar.
A inauguración de bos edifi
cios, algúns deseñados nos
anos de Primo de Rivera, a ela
boración dos libros infantís para
formación na cidadanía ou o
ensino de materias máis aplica
das (ciencias naturais, anato
mía humana, química, Por
exemplo), novas concepcións
da xeografía e a historia, este
conxunto de detalles comenzan
a perfilar un tipo de escola dis
tinto que, polos motivos apunta
dos máis arriba, non chega a
Guallar. A escola primaria da
República é outro dos moitos
ámbetos de debate ideolóxico
propio do momento. Un exem
plo significativo é a controversia
sobre o uso e presencia de sím
bolos relixiosos no aula e activi
dades desta clase que reciben
apoio e oposición, según as cir
cunstancias.

Retomo ó pasado
O conflicto bélico e os anos
inmediatos da postgu.erra supo
ñen a desaparición, represión,
depuración ou exilio de-moitos
mestres sensibilizados coas re
formas escolares, notables difi
cultades económicas que impi
den unha escoja primaria dig
na, férreos controles ideolóxi
cos frente a todo signo de in
fluencia precedente da etapa
anterior.
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Frente

ó anterior retómanse
os vellos valores: patria, reli
xión, familia, autoridades. exér
cito.
O instrumental da escolas pri
maria nos anos da autarquía re
mftenos a décadas atrás, pola
sua pobreza e elementaridade,
pero aparecen novos mapas de
corte patriótico, abundantes
símbolos relixiosos e militares
na iconografía escolar, diferen
tes tipos de libros de texto e
manuais que inciden en lectu
ras históricas, educación da ne
na, catecismos, devocionarios,
formación política de novo corte
e menos presencia de libros
vencellados a materias máis
prácticas e científicas, como as
ciencias naturais. a física e ou
tras do estilo.
A análise de contido destas
publicacións escolares confir
ma no plano interior da escola o
perfil ideolóxico do novo Estado
e os valores que se inculcan
nela.
A enciclopedia, ben expurga
da de temas e expresións alusi
vas á democracia e ó laicismo,
volta a ser o libro de uso escolar
máis habitual dos nenos nesta
época.
Anoa cincuenta
Os anos cincuenta manteñen
un esquema semellante. se ben
aprécianse lixeiras innovación~
na producción editorial e na uti-

•

lIaxe escolar. O máis salientable
é, no obstante, o impulso que
colle a escola confesional coa
presencia de Ruiz Jiménez no
Ministerio de Educación Nacio
nal. como unha das consecuen
cias do famoso concordato coa
Santa Sede.
O interior e a estructura di
dáctica e organizativa desta es·
cola primaria garda arnda gran
des semellanzas coa que coñe
cemos de fin de século pasado.
Relativa apertura
Os anos sesenta introdúcen
nos non só no comenzo da libe
ración, nos procesos migrato
rios, no desenrolismo económi
co, senón tamén nun novo mo- .
delode escola primaria, deman
dado pola nova sociedad en
movemento e pola nova teoría
pedagóxica,
Esta recolle tanto experien
cias de corte tecnocrático, co
mo recomendacións de orga
nismos internacionais. ou o que
se podería chamar certa flexibi
lidade política.
A creación no ano 1958 do
chamado Centro de Orientación
e Documentación Didáctica de
Ensino Primario (CEDODEP), di
rixido por Adolfo Maíllo, a ela
boración dos ben coñecidos
cuestionarios escolares no ano
1965, van ser instrumentos de
cisivos e esenciais para os
cambios escolares que carac
terizan ó final do franquismo,



recollidos na Lei Xeral de Edu
cación de 1970.
As editoriais modifican o mo
delo. a presentación e contido
dos novos manuais escolares a
empregar. crean novos mate
riais de tipo audiovisual e dan
paso ó uso masivo de materiais
novedosos que até entón eran
descoñecidos na escola pri
maria.
A reforma realizada no ano
1970 achéganos máis o que é a
escola dos nosos días actuais,
tropezando con moitos atran
cos para aplica-la lei. tanto por
parte dos mestres, como polos
pais e alumnos, a asimesmo ás
inercias da propia Administra
ción educativa.
Unha escola que. na súa es
tructura organizativa e didácti
ca, rexíase polo modelo da Lei
Moyano, promulgada no ano
1857, da paso a unha escola
moi diferente que comenza a ter
influencias técnicas e materiais
e que se asemella 6s modelos
educativos doutros países do
área accidental. .

r

Outro conteXto
Os novos aparatos e libros
(no boom do denominado siste
ma de fichas individualizadas),
son unha mostra de que se está
noutro contexto técnico e peda
góxico, aínda que os modelos
ideolóxicos da escola franquis
ta mantéñense vivos l'la recta
final.
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Do 2 ó 7 do vindeil'o nres de
maio, a Facultade de Humani
dades de Ourense será esceario
dunha exposición fotográfica
adicada ó catalán Francisco Fe
rrer i Guardia e á Escola Moder
na (1859-1909), e que está or
gaizada polo colectivo Nova Es
cola Galega e as Universidades
de A Coruña, Santiago e Vigo.
A exposición completarase coa
proxección de varios vídeos so
bre a época e, máis concreta
mente, sobre a ct'ñecida como
-semana tráxica- de Barcelo
na; conferencias e mesas re
dondas. Está previsto que inter
veñan nelas, entre outros, o
responsabei da exposición fo
·tográfica Pere Solá; os historia
dores Xabier Castro e Dionisio
Pereira e os pedagógos Hermi
nio Barreiro, Antón Costa, A
Fernández e Xosé Manuel Cid.
Do 24 ao 29 do mesmo mes de
maio a exposición fotográfica
estará colgada na sede de Caix8
Galicia en Pontevedra.
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D NOVAS

Homenaxe
a Couceiro

Alumnos e profesores da "&cale laica Neutral" no Ouren.. de 1926.

En maio, exposición fotográfica sobre
Ferrer i Guardiá e a EscoJa Moderna
o

•

Será acallida pala Facultade de Humanidades de Ourense

Escola
Mo
. derna
de
Francesc Fe
rrer i Guardia é unha parada
obrigatoria no percorrido pola
histotia contemporánea, sexa
ésta social, das ideoloxías ou
específicamente da educación;
sexa internacional, española,
catalana ou galega.
.
Ferrer i Guardia e a súa obra
teñen este carácter multidisci
plinar, coxuntural e universal. O
seu fusilamento, ocorrrdo o 13
de outubro de 1909 en
Montjuich, centrou a atención
do mundo enteiro, uns para ma
nifestar a súa repulsa e outros
para ap!audilo. Uns e outros
contribuiron a manter vivo o re
cordo de Ferrer e a difundir as
súas ideas e experiencias liber
tarias por todas partes.
Nacido en Alella (a 15 kilóme
tros de Barcelona) o 10 de xa
nerio do ano 1859, educouse
nunha familia de pequenos pro
pietarios rurais, católicos e mo
nárquicos.
Diversas influencias e unha
grande adicación ó estudio au
todidáctico, mentras traballaba,
fixeron del, en poucos anos, un
militante republicano e libre
pensador. As dúas actividades
políticas en favor do republica:
nismo de Ruiz Zorrilla costáron
lIe o exilio en París d,ende 1886
a 1901. AIí exerce en diversas
profesións, ó tempo que estreita

A

Cartel anunciador da exposición.
relacións con outros exiliados e
con círculos librepensadores e
libertarios, sendo especialmen
te influenciado por estes últi
mos, en particular por Eliseu
Reclus. Iníciase no mundo pe
dagóxico como profesor de es
pañol, chegando a escribir urf
libro sobre o tema "L'espagnol
practique", en 1895, e a traducir

. moitas obras europeas ó caste
lán. Herdeiro en 1901 dunha
considerable fortuna, funda a
Escola Moderna. O contexto era
favorable: o déficit escolar no
Estado español mantiña na ig
norancia a grandes masas de
obreiros, campesiños e filias da
pequena burguesía; por outra
banda, o control da escala por
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parte de igrexa católica era
contestado en moitos sectores;
fronte á escola pública tradicio
nal e á privada, a Escola Moder
na era vangardista na súa meto
doloxía, contidos e recursos pe
dagóxicos. Nos anos sbguintes
fundáronse máis de cincuenta
escolas racionalistas, co respal
do de sociedades obreiras e
círculos republicáns ou radicais
de diverso signo.•
Até 1909 sucedéronse diver
sas liortas entre os promotores
das escolas e o poder estable
cido, con amenazas, peches.
detencións e persecucións
constantes, que teñen o seu
ponto fnáis dramático no fusila
mentó de Ferrer no ano 1909.
Despois deste evento, o sis
tema de escalas laicas e racio
nalistas non fixo máis que espa
liarse por todo o Estado e polo
mundo enteiro.
Galicia non foi allea ó fenó
meno· do laicismo e do raciona
lismo escolar.
Xa no ano 1981, Antón Costa
escribía na Revista "Man Co
mún" un 'artigo sobre o tema,
censando 19 escalas, moitas
creadas co pulo dos emigran
tes galegos. En 1989, o Conce
110 de Ourense e Nova Escala
Galega publican o traballo de
Xosé Manuel Cid sacre "Apun
tes da nasa historia escolar". No
oitenta aniversario da Escala
Laica de Ourense.
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Antonio Couceiro Freijomil
foi obxecto dunha calurosa
homenaxe no seu centenario,
orgaizado por Pablo Díaz No
vo na súa vila natal de Ponte
deume. Os actos que comen
zaron no 1988 rematan mañá
coa presentación de dous li
bros, un cos orixinais do ilus
tre pedagogo e outro coletivo
no que colaboran pedagogos,
historiadores e filósofos, que
analizan a súa obra interdisci
plinar. A parte pedagóxica es
tivo a cargo de Xosé Manuel
Cid, profesor de Pedagoxía .
no Campus .de Orense, e Luis
Sobrado, da Universidade de
Santiago, Couceiro foi inspec
tor en Ourense de 1916 a
1936, anQ en que foi desterra
do. No exercicio da súa profe
sión introducíu notas de reno
vación pedagóxica e de gale
guidade, anque discrepaba
dos nacionalistas ourensáns.

, Claustro da
Universidade
Hoxe ten lugar a constitu
ción'do Claustro da'Universi
dade de Vigo, que terá como
principal cometido a redac
ción dos estatutos. O grupo
nacionalista Xerfa mantén una
semana de intensa actividade
con reunións en Ourense, Vi
go e na Cañiza, para debater
en profundidade a súa alter
nativa.

Novo número
de "Novapaz"
O número tres de Novapaz,
editado polo grupo de educa
doras pola paz de Nova Esco
la Galega, correspondente a
marzo e abril, da canta das
interesantes publicacións so
bre "Derechos Humanos" e
"Nuevos juegos y deportes 
cooperativos", éste de Terry
Orlick. Destaca o programa
dos "V Encontros Galegos de
Educadores pola Paz", que
darán comenzo mañá en
Camposancos (A Garda).

Deporte
universitario
O equipo de balonmán da
Facultade de Humanidades
de Ourense acadou o carta
posto no campeonato unive
ristario disputado en Vigo.

NA ESCOLA
Consello de Redacción:

Xosé Manuel Cid (coorde
nador).
Mercedes Suárez Pazos;
Antonio Fernández Pereira;
Mercedes González Sanma
med; David Cortón; Cecilia
Bello Rodríguez; Manolo Bra
gado; Xesús Rodríguez Jares
e Xoán M. Andrade.
Colabora: Nova Escala Ga
lega.

A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
Vostede é libre de:
- Copiar, distribuír, exhibir e executar a obra.
- Facer obras derivadas.
Baixo as seguintes condicións:
-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante.
Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

