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1. UN MOVEMENTO DE RENOVACiÓN
 
PEDAGÓXICA 

Ca nome de NOVA ESCalA GAlEGA 

nacía, o 11 de Xuño de 1983, en San

tiago de Compostela, un movemento 

asociativo de base coa finalidade 

xeral de impulsar o traballo de reno

vación pedagóxica e de galeguización 

lingüística e curricular do sistema edu

cativo de Galiza, por medio da agru

pación e ccoperacron de todos 

aqueles ensinantes galegos de cal

quera nivel educativo e de todas as 

persoas socias e colaboradoras que 

pretenden contribuír coa súa accióne 

reflexión á construción dun sistema 

educativo GAlEGO, PÚBLICO E DE

MOCRÁTICO, como se sinala no artigo 

3 dos seus Estatutos.' 

A Asociación de renovación peda

góxica NOVA ESCalA GAlEGA consti

tuíuse por confluencia organizativa de 

diversos colectivos de profesores e 

profesoras que foran nacendo nos fi

nais dos anos setenta para impulsar a 

renovacióndidáctica e a galeguización 

do en sino en Ga liza: Escala Aberta, 

Avantar, Movemento Cooperativo de 

Escala Popular Galega-, Albe-Galicia e 

Xilbarbeira, entre outros-, víndose 

sumar a eles un notábel número de 

profesores de toda Galiza e dos diver

sos ciclos educativos. 

A Asociación, que canta hoxe cun 

número próximo aos 400 asocia

dos/as, é na actualidade un dos nú

cleos máis activos na empresa de 

reforma pedagóxica en Galiza . Se xa 

no seu nacemento incorporaba ao 

seu inicial acervo todo o conxunto de 

iniciativas emprendidas previamente 

(experiencias pedagóxicas, publica

cións, encontros, materiais didácti

cos elaborados)' veu significándose 

por unha continua actividade de pro

moción de iniciativas enmarcadas 

pala defensa e construción do mo

delo de Escala Pública, como sinal de 

identidade dos movementos de reno

vación pedag óxica.? 

XXV ANIV ERSARIO DE
 
NOVA ESCOLA GALEGA
 

1983·2008 

1 - Ensinantes que asmaron ou ben a Acta Fundacional de NovaEscalaGalega. ou ben a aprobacióndos seusEstatutos, ou mesmoos dous 
documentos en 1983: AntónCosta Rico; Manolo Fernandez Dominguez; Agustín Fernández Paz; Antón l.arnapereira: XoséLastra Muruais; 
Francisco MartínIglesias;JoséA. de Prado;AntónRozas Caeiro: Mercedes Suarez Pazos, Miguelv ázquez Freiré: JesúsVecino Eiras. No pro
ceso inicial de consolidación interviñeron tarnén lgnacro R. Eguibar. LoisFerradás, PilarAleixandree Ramón L. Facal, entre outros, 

2 - Como grupo de Pedagoxia Fremet en Galicia fundado en 1975 e inicialmentevinculadoa unhaplataforma estatal: AClES (Asociación para 
a correspondencia e a imprenta escolar). queen 1978 pasoua ser o Movemento Cooperativo de EscalaPopular (MCEPl, Que continúa na ac
tuahdade. 

3 lamen se sumaron ensmantes ligadosa Lubricán, de creatividade. á EscalaDramática Galega, e a Preescolar na Casa. Entroques.nonse 
deu a confluencia. buscada.da Asociación Pedagóxica Galega (ASPGl. existente dende1978. 

4 - Endiversos lugares comoas revistaspedagóxicas As Roladas - 2ª Revista Galega de Educación, endiversas monografías de historia da edu
cecónenGaliciae enCostaRico, A.. "Aescalaquemudou (1961-2000l". Sarmiento, nº 11 (2007)pp. 7-37, cont éñense Informacións sobreisto. 

5 - Diversos grupos de renovacion pedagoxica de todo o Estadoespañol comezaron a coordinarseen 1979. a travésdos Encontros estatais 
anuais e de Congresos como os celebrados en Barcelona (1983). en Gandia e en Torremalinos. 
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postas de traballo, orientación s e 

materiais didácticos, que xunto aos 

libros de texto editados por un amplo 

número de asociados/as, constitúen 

un conxunto pedagóxico de singular 

relevo , en calquera caso de obrigado 

recoñecemento á hora de facer unha 

rad iografía pedagóxica e escolar do 

presente galego. 

Non menos notábel é a implicación 

da Asociación como tal ou a través 

de moitos dos seus asociados e aso

ciadas no impulso á galeguización lin

güística e curricular no ensino, con 

froitos tanto na didáctica da lingua 

como nas estratexias de galeguiza

Iniciativas presididas por unha per ción, nas obras de literatura infanto

manente apertura aos planeamentos xuvenil, nos traballos en campos 

renovadores tanto psico-pedagóxi científicos como o das ciencias so

cos como didácticos, terreo este en ciais e o seu tratamento escolar, ou 

particular, no que vén ofrecendo pro- o das ciencias naturais entre outros. 

Desde o seu inicio, NOVA ESCal A 

GAl EGA promoveu a creación de 

grupos de traballo internos, a cele

bración de Escolas de Verán para o 

profesorado, de Xornadas de Prees

cola r e Ciclo Infanti l, de Xornadas de 

Escola Rural en Galicia, de Xornadas 

de Normalización lingüística, de En

contros sobre a Reforma Pedagóxica 

e de Debate Pedagóxico, de Xorna

das sobre Imaxe e Educación, sobre 

a Sociedade Dixital, sobre a Educa

ción para a Paz, e doutras sobre psi

comotricidade e educación física, a 

organ izac ión escolar e outra variada 

temática. Promoveu a rea lización dun 

XXV ANIVERSARIO DE 
NOVA ESCaLA GALEGA 
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alto número de Mesas Redondas e 

Conferencias, con invitados de rece

ñecido prestixio no campo das cien

cias da educación en todo o Estado 

Español. 

Como xa se vén dicindo, a Asocia

ción prestou e presta particular aten

ción a campos e cuestións como as 

didácticas da lingua, das ciencias so

ciais, das ciencias naturais, das mate

máticas, a educación física e a 

psicomotricidade, os medios audiovi

suais, a didáctica e o tratamento da 

educación infantil, a orientación esco

lar, a escala rural , a normalización lin

güística, a historia da educación en 

Galiza , a educación plástica, a litera

tura infantil e xuvenil e a educac ión 

para a paz, ademais de propiciar a xe

ración deactividades desta orientación 

de por parte de diversas institucións e 

instancias de toda Galiza. 

No campo editorial, ademais do 

notábel número de libros de texto e 

outros de carácter didáctico edita

dos baixo a autoría de asociados e 

asociadas a Nova Escala Galega, a 

través de diversas editoriais, hai 

que anotar a incursión noutros sec

tores pertencentes ás ciencias da 

educación, como poñen de relevo a 

existencia no pasado dunha colec

ción editorial ("Cadernos de Nova 

Escala Galega") con seis títulos edi

tados e a elaboración editorial e 

promoción da Revista Galega de 

Educación , da que saíron 42 núme

ros, acadando a ser unha acabada 

expresión da renovación pedagóxica 

ao langa dos anos oitenta e noventa 

e no comezo do século XXI. Aa 

langa destes vinte e cinco anos 

Nova Escala Galega veu editando 

con continuidade (números 1 a 54) 

o seu Boletín Interno, de difusión xe

neralizada entre os seus adherentes 

Traballando a prol duo
 

ensino
 

nova escola galega
 

XXV ANIVERSARIO DE
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1983 ·1993 

GALlCIA 

e diversas institucións e grupos edu
XXV ANIVERSARIO OE 

NOVA ESCOLA GALEGA cativos de todo o Estado; tamén 

editou o Boletín Novapaz de cone

xión entre aqueles ligados ás activi

dades relacíonadas coa educación 

* * 

, 
nova 

escola 
galega 

~e~
 

para a paz, así como Nova Escala 

Galega Opina de envío xeneralizado 

a todos os centros públicos educa

tivos de Galiza, con puntos de vista 

e orientacións pedagóxica s da Aso

ciación. De igual modo mantén 

dende 2005 o renovado sit io web 

www.nova-escola-galega.org 

A Asociación pertence á Confedera

ción Estatal de Movementos de Reno

vación Pedagóxica, cunha constante 

participacíón desde o momento da súa 

constitución, á Coordinadora Galega 

de Movementos de Renovación Peda

góxica e tamén á Federación Interna

cional de Movementos de Escola 

Moderna (FIMEM), recollendo asítanto 

unha das tradicións que deron paso a 

Nova Escola Galega, a da pedagoxía 

da Escola Moderna ou Freinet, como 

a xeral orientación global da dínámica 

do conxunto da Asociación. 

Ademais da implicación docente dos 

seus asociados e asociadas, tanto na 

escola infantil, como na primaria, no 

sector da educación especial, no en

sino secundario, na formación profe

siona l e na Universidade (estudos de 

Pedagoxía, Educación social e Maxis

terio), hai que destacar a presenza, ás 

veces moi significada, de membros de 

tal Asociación en Preescolar na Casa, 

no, noutrora existente, Gabinete da Re

forma da Consellaría de Educación , 

nos Servizos Municipais de Educación 

de Concellos que dispoñen destes Ser

vizos Educativos, ou noutras iniciativas 
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editoriais ao servizo da comunicación 

pedagóxica como foi o caso do Se

manario "A Pizarra" de Faro de Vigo, 

ou o Semanario "Na Escola" de LaRe

gión de Ourense, sen esquecer tam

poUCO a implicación nas publicacións 

pedagóxicas Adaxe, Sarmiento. Anua

rio Galego da Historia da Educación, 

ou en publicacións que como Encruci

liada ou Cuadernos de Pedagogía, 

prestan unha atención informativa á re

alidade educativa de Galiza . 

Como recoñecemento ao traballo 

da Asociación, foi declarada "Iniciativa 

Cultural" sobresaínte do ano 1987 

nos recoñecidos Premios da Crítica 

daquel ano. 

Débese sinalar fina lmente que, 

como asociación democrática e plu

ral tamén a ela pertencen ensinantes 

con implicación sindical en varios dos 

f- • , . ." . a nova

el' Escola alega
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sindicatos de traballadores/as do en

sino de Galiza. Na procura de ser un 

instrumento ao servizo da reforma 
xxv ANIVERSARIO DE 
NOVA ESCalA GAlEGApedagóxica débese salientar mesmo 

as súas contribucións ao desenvolve

mento do movemento de pais e nais 

e escola en Galiza. 

i.
 
Parte da Cormsron Xestora de NovaEscola Galega. Compostela. setembro de 1983. DaeSQuerda para a derelta: Lors Ferradás. Antón Lamaperelra. Mercedes 
SuarezPazos. Miguel V.Frelre. Paco Martm. AntonCosta. ManoloFemández. Xosede Prado e ManchoL. Faca!. 

I 
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1.1 ENSAIO DE 
CRONOLOxíA 

1983 
ji Formúlase no seo do Movemento 

Cooperativo de Escola Popular Ga

lega, igual ca se fixo noutros colecti

vos, a necesidade de crear unha gran 

plataforma colectiva para a renova

ción pedagóxica en Galicia. 

Reúnense en Compostela 17 re

presentantes de oito colectivos do

centes de renovación pedagóxica . 

Os anteriores lanzan publicamente 

a iniciativa de tal plataforma. 

Con asistencia de 145 profeso

res/a s de toda Galicia constitúese en 

Compostela a Asociación ou Move

mento de Renovación Pedagóxica 

Nova Escola Ga lega, aprobando os 

Estatutos e unha Comisión Xestora . 

- o FEIXE

!n,!..!o_d,! !!e:!i .! l!. ~ ._ r!. e.!. o.! !. 1.!"r! ._di'._"!n2 ._G~ J..!G2._ 
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Celebración da Primeira Asemblea 

Anual coa presenza de 112 asocia

dos/a s; a profesora Mercedes Suárez 

Pazos e o profesor Antón Costa Rico 

son elixidos Presidenta e Secretario, 

respectivamente. 

1984 
Por impulso do profesor Suso 

Jares celébranse en xaneiro as Pri

meiras Xornadas de Educación para a 

Paz; contabilízanse máis de 1.000 

participantes. 

Constitúense durante o curso 

1983-84 case 20 grupos de traballo 

docente entre asociados e asociadas. 

O Manifesto dos ensinantes gale

gos sobre a paz e o desarme reúne 

1.000 sinaturas. 

Edítase o encarte semanal de edu

cación "A Pizarra" no Faro de Vigo. 
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Presentación de Nova Escola Ga

lega en diversas localidades. 

Presenza, participación e incorpo

ración noVI Encontro anual estatal de 

MRP (Santiago de Compostela). 

Iniciase o debate sobre os princi

pios pedagóxicos e programáticos de 

Nova Escola Galega para lIe darcorpo 

ao sinalado nos Estatutos. 

1985 
Celebración de diversos cursos / 

Constitución de grupos. 

Homenaxe en Ourense a 8 vellos 

mestres republicanos e nomeamento 

como socios de honra, baixo o im

pulso de Xosé M. Cid. 

Iníciase na Coruña a colaboración 

coa Federación Provincial de APA de 

Colexios Públicos. 

Constitúese na Coruña un seminario 

de pedagoxía da imaxe. 

Constitúese unha Comisión de Pu
blicacións e o Con sello de Redacción 

da Revista Galega de Educación, 

baixo a coordinación dos profesores 

Benedicto García e Manolo Bragado, 

respectivamente. 

En marzo celébrase en Poio o pri

meiro "Encontro de debate". 

Nova Escola Galega rexistra a cifra 

de 290 asociados/a s en abril, pa

sando a 320 en novembro. 

En xuño celébranse as Primeiras 

Xornadas Galegas de Preescolar. 

1986 
O Comité da FIMEM (Federación 

Internacional de Movementos de Es

cola Moderna - Pedagoxía Freinet) 

aproba a nosa incorporación, xunto 

á do MCEP español. 

Celébranse as Primeiras Xornadas 

Galegas de Escola Rural. 

Establécese un convenio e un pro

grama de publicacións con Vía Lác

tea Edicións. 

En outubro celébrase o Primeiro 

Encontro Galego de Educación para 

a Paz. 

Entre os diversos grupos de tra

bailo, constitúese un sobre organi

zación democrática de centros 

educativos. 

1987 
Celébrase o Primeiro Encontro de 

Grupos de traballo de Nova Escola 

Galega. 

A Revista Galega de Educación ini 

ciada en 1986 acada 412 subscrito

res e a difusión 800 exemplares. 

Nova Escola Galega recibe un dos 

"Premios da Crítica" como iniciativa 

cultural. 

Comeza a colaboración coa Mesa 

pola Normalización Lingüística. 

Celébrase a Primeira Escola de 

Verán de NEG con 250 participantes. 

Celébrase en decembro un curso 

sobre dinámica e animación de gru

pos de traballo. 

XXV ANIVERSARIO DE
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Más de 120 maestros utilizan las 
técnicas Freinet en Galicia 

El próximo verano se celebrará en Calicia el 
"V Congr eso de la Escu ela Moderna" 

1988 
• Celébranse varios encontros de re
flexión sobre a Proposta MEC de Re

forma do sistema educativo. 

• Constitúese a Mesa dos MRP da Co
munidade Autónoma de Galicia , xunto 

coa AsociaciónSocio-Pedagóxica de Ga

licia (ASPGl, Escola Vivae outros, sendo 

nomeada Josefina Mosquera coordina

dora ante a Mesa Estatal de MRP. 

• Celébranse en abril asPrimeiras Xor
nadas de Normalización Lingüística no 

ensino de Nova Escola Galega e pos

teriormente publícase o documento Un 

modelo de normalización lingüística 

para o sistema educativo galego. 

• Constitúese na Consellería de Edu
cación o Gabinete da Reforma, coa 

participación de membros de Nova 

Escola Galega, entre outros. 

Ten lugar en xullo o Primeiro intento 

dePlataforma pola defensa do ensino 

público, de Nova Escola Galega . 

1989 
• É presentado publicamente o docu
mento "Por unhaEscola Pública Galega". 

Edítanse 750 exemplares dotexto com

pleto e 2.000de texto abreviado para a 

súa difusión nos centros educativos. 

• Tamén se presenta o documento 
Un modelo de normalización lingüís

tica para o sistema educativo ga

lego, antecedente do documento 

colectivo (989) promovido por NEG 

con moitas organizacións políticas, 

sindica is e pedagóxicas, chamado 

Modelo de Normalización Lingüística 

para o Ensino. 

Celébrase o VI I Encontro de De

bate: territorialización e educación. 

1990 
• Acentúase a colaboración con ou
tras entidades galegas no marco da 

defensa da escola pública e da gale

guización do ensino. 

Celébranse once actividades deen

contro por diversos lugares da xeo

grafía de Galicia. 
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Pronunciamento crítico, pero favo

rable , sobre a LOXSE. 

Pronunciamento contra o Decreto 

de exencións do galego. 

1991 
• Unha exposicron sobre Ferrer i 
Guardia con ciclo de conferencias re

correvarias cidades galegas, co con

curso de Nova Escola Galega. 

• Celébranse as 111 Xornadas de Nor
malización. 

Comeza a editarse o Boletín de 

Educación para a Paz Novapaz. 

Apróbase un documento sobre os 

Equipos deNormalización Lingüística. 

Ogrupo detraballo de educación in

fantil e deprimaria deSantiago conso

lida a súa liña de traballo pedagóxica. 

1992 
En xaneiro desenvólvese a cam

paña "Aprender a xogar, aprender a 

vivir" contra os xoguetes belicistas. 

Celébranse as IV Xornadas de Edu

cación Ambiental no Barbanza. 

• O encarte de educación "Na Es
cola" que semanalmente publ ica La 

Región de Ourense, por impulso dos 

profesores de Nova Escola Galega 

chega ao seu número 112 despois de 

máis de dous anos de vida. 

• Editaseo fermoso libro Garabulliño 
en Ourense. 

Celébrase naCoruña a primeira edi

ción de Pé de Imaxe. Congreso Inter

nacional de Pedagoxía da Imaxe. 

1993 
Celébranse os Dez anos da Asocia

ción baixo o lema "Unha escola para 

vivir"con Xosé Ramoscomo Presidente. 

Asinase un protocolo de colabora

ción coa CIG, CCOOe o STEG. 

Celébranse xornadas, entre outras, 

noBarbanza, nas Terras de Xal las, na 

Mariña. 

• O Grupo Ga ia de Educación Am
biental publica unidades didácticas 

sobre a saúde e a natureza . 

Mediante procesos electivos, mem

bros de Nova Escola Galega acceden 

aos consellos directivos deseis Centros 

de Formación Continuada de Profesores. 

1994 
Elabóranse considerables docu

mentos sobre o curriculum , a organi

zación escolar e a forma ción do 

profesorado. 

Aumenta a participación de asocia

dos en distintos Consellos Escolares 

(de Galicia, e rnun icipais), 

• Co-organizadores do I Congreso Eu
ropeo de Educación para a Paz, cele

brado en Compostela. 

• Celébranse Encontros de Ensinan
tes no Morrazo e nas Mariñas. 

• Constitución da Plataforma polo Ensino 
Público, condiversasentidadessindicais, 

cívicas e de renovación pedagóxica, por 

impulso de Nova Escola Galega. 

• Constitúese en Santiago o notable 
Seminario deOrientación e Titoría, ani

mado polo profesor Antonio Ermida. 

XXV ANIVERSARIO DE 
NOVA ESCOlA GAlEGA 
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1995 
Pronunciamento crítico de Nova Es

cola Galega ante a LOPAGCE. 

Pronunciamento favorable sobre o 

Decreto para a Galeguización. 

• Constitución da Plataforma do En

sino en colaboración coa Mesa pola 

Normalización Lingüística, con varías 

organizacións do profesorado. 

O IV Congreso Mundial de Pedago

xía da Imaxe reúne 400 participantes. 

1996 
Celebrase oXEncontro Galegoe 111 Ga

lego-Portuguésde Educación para aPaz. 

• Compóñense as Mesas sectoriais 

de curriculum, escola rural e intercul

turalismo, en conexión coa Mesa Es

tatal de MRP. 

Apróbase o documento "Alterna

tiva para a etapa infantil no medio 

rura l galego". 

Ten lugar en decembro o III Con

greso Estatal de MRP en Torremolinos 

(Málaga), que aproba o documento 

"Sinais de Identidade da Escola PÚ

blica", con notable parti cipación 

de asociados/a s de Nova Escola 

Galega. 

1997 
Desenvólvese a Exposición itine

rante "Construir a Paz / Cultura para a 

Paz", con actos poético-musicais e 
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presentación dun libro e un manifesto 

en 10 cidades e vilas de Galicia. 

Sae o primeiro boletín "Nova Escola 

Galega Opina", como modo de comu

nicación que se envía a todos os cen

tros públicos de Galicia. 

Participación na convocatoria da ma

nifestación en defensa da escola pú

blica, que reuniu en Compostela a 

miles de persoas en torno á Plataforma 

pola Defensa doEnsino público, da que 

Carmela Cons exercía a portavocía. 

Son presentados dous proxectos 

ás Institucións Europeas: 

- A normalización lingüística no ámbito 

da educación, Proxecto Europeo de Lin

guas Minoritarias, coordinado porXosé 

Lastra e o Grupo de Normalización. 

- Programa para o Desenvolvemento 

da Educación e a Imaxe, Proxecto 

PEDEI, coordinado polo Grupo Pé de 

Imaxe. 

Edición en galego de Técnicas Frei

netda Escola Moderna , primeiro texto 

en galego dun clásico da pedagoxía 

internacional, a través de Edicións Xe

rais de Galicia. 

1998 
Apoio de Nova Escola Galega á 

Marcha mundial contra o traballo in

fantil. 

Campaña, con Amnistía Internacio

nal e o IGADI, sobre o 50 aniversario 

da Declaración Internacional dos De

reitos Humanos. 

A Coordinadora Galega de MRP 

elixe a Xosé Lastra, de Nova Estola 

Galega, como Presidente. 

Conmemóranse en Bande os 25 

anos do reinicio da presenza da pe

dagoxía Freinet en escolas galegas. 

1999 
Apróbase e publícase o novo e im

portante documento Modelo de Norma

lización Lingüística para o ensino, 

elaborado polo Grupo de Normalización. 

Aparece a revista de comunicación 

infantil Golfiño, por impulso do profe

sor Miguel Vázquez Freire. 

2000 
Aprobación do documento "Os MRP 

diante do Decreto de Ensinanzas Mí

nimas", en colaboración coa ASPG. 

Celébrase a I Escola de verán de 

Ferrolterra en Ortigueira. 

2001 
Inicio do programa educativo muni

cipal en Vigo "Aprender a convivir", 

por impulso do profesor Suso Jares e 

do grupo Educadores/as pola Paz. 

Celébrase en Santiago o Congreso 

"Materiais curriculares e diversidade so

ciocultural en Galicia", organizado polo 

xermolo do grupo detraballo Cavila. 

Celébrase en Lugo o Primeiro En

contro Galego de Educadores/as e 

Orientación, coa coordinación de Al

fonso Villares. 

Elabórase o documento "Tempos 

escolares, tempos vitais". 

XXV ANIVERSARIO OE 
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Foro Social Ibérico pola educación ce

lebrado en Córdoba. 

Comeza a colaboración co Pro

xecto Terra do Colexio Oficial de Ar

quitectos de Galicia. 

Celébranse asI Xornadas "A Escola: 

punto deencontro entre o profesorado 

e os educadores/as sociais". 

Novo desenvolvemento do sitio 

web de Nova Escola Galega 

(www.nova-escola-galega.org). 

Convócase I Encontro de Debate: 

"Medio rural galego, anecesidade dunha 

resposta educativa", coa idea de relan

zar o traballo pedagóxico neste ámbito. 

Iniciativa de colaboración con Brin

quedia para promover as relacións in

terxeneracionais e a recuperación dos 

xogos populares e tradicionais na es

cola, con participación de centros es

colares de Compostela. 

Programa de Educación e Conviven

cia desenvolvido polo Concello de Lugo 

en colaboración co grupo Educado

res/as poiaPaz de Nova Escola Galega. 

Nova Escola Galega organiza en 

Santiago o XII Encontro Estatal dos 

Movementos de Renovación Pedagó

xica ao que acoden máis de 100 edu

cadores/as de todo o Estado . 

2007 
Coorganización do XXI Encontro Ga

lego-Portugués de Educadores/as 

pola Paz en Chaves (Portugal). 

Primeiras Xornadas de Oralidade 

para Educadores/as . 

• Continuidade de actividades de for
mación: Ciencia e Territorio de Me

lide; Encontros de Debate no Medio 

rural, en Chantada; Escola de Verán 

en Ferrolterra, sobre a Normalización 

Lingüística; Congreso Materiais Curri

culares; Ciclo Cine e Historia ... 

• Exposición "Recursos e actividades 
formativas sobre o aproveitamento 

educativo dos museos", e presentación 

da publicación sobre o mesmo tema . 

• Nova Escola Galega Opina sobre a 
normalización do galego no ensino. 

2008 
Celebración en Vigo nomes deabril 

doXX Encontro de Educadores/as pola 

Paz con actividades socioculturais diri

xidas ao gran público; conmemoración 

dos 25 anos do Grupo Educadores/as 

poia Paz e homenaxe a Suso Jares (fa

lecido o 28 de setembro). 

Apoio público para a difiusión do 

"Manifesto a prol da convivencia lin

güística e da igualdade de dereitos 

para o galego", xunto a outras entida

des e organizacións. 

Edición do nº 42 da Revista Galega 

de Educación. 

Continuidade de actividades de for

mación: Ciencia e Territorio, en Me

lide; Xornadas sobre Oralidade, no 

Pino; Encontros de Debate no Medio 

rural, na Capela; 11 Congreso da Fenda 

Dixital , en Silleda. 

Conmemoración do XXV Aniversario de 

Nova Escola Galega, o 13de decembro. 
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2. FINALIDADES E OBXECTIVOS 

Son obxectivos para Nova Escala Galega: 

A procura e a elaboración de prácticas educativas que tomen en 

conta todos os aspectos físicos, afectivos, sociais e intelectuais da 
personalidade das persoas en formación. 

A definición e loita por unhas condicións necesarias para unha pe
dagoxía alternativa orientada desde o Proxecto ou Modelo de Escola 
Pública que preconizamos. 

Amodificación dos perfís profesionais dos educadores, desde a óp

tica dunha nova profesionalidade afastada devisións tradicionalistas 
e autoritarias. 

A batalla contra a cultura prefabricada, case sempre imposta aos 

alumnos e alumnas sen deixarlles a posibilidade deverificar e decom
prender criticamente o conxunto de aportes culturais. 

A inculturación galeguizadora e a loita pola normalización lingüística 
en Galiza . 

A busca dunha concepción curricular e formativa unitaria, interdis
ciplinar e integradora. 

A procura dunha xestión democrática das institucións educativas, 
que sexa unha efectiva xestión social anti-autoritaria, anti-burocrática 
e anti-corporativa. 

A afirmación da laicidade da educación pública ou sostida con fon
dos públicos, da coeducación, da promoción da igualdade e da inte
gración das diferenzas; é dicir, unha educación efectivamente 

democrática e democratizadora, como parte dunha sociedade de
mocrática e socialmente avanzada. 

XXV ANIVERSARIO DE 
NOVA ESCOL A GALEGA 
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Para o logro de tales obxectivos de acción, os Estatutos de 

Nova Escola Galega trazan as seguintes posibles actividades: 

Contribuír á formación , perfeccionamento e actualización peda

góxica. 

Coordenar asentidades, grupos, e persoas no estudo detodos os 

aspectos relacionados coa renovación pedagóxica. 

Promover e apoiar iniciativas de experimentación e intercambio pe

dagóxico. 

Formar e expresar opinións sobre osproblemas deensino e estudar 

unha liña pedagóxica acorde cun modelo educativo científico e demo

crático. 

Constituír grupos detraballo de estudo sobre a mellora da educa

ción e a normalización lingüística e cultural. 

Organizar cursos, seminarios, congresos, certames e outras for

mas de intercomunicación pedagóxica. 

Publicar e difundir as actividades e constituír arquivos de docu

mentación. 

Asesorar ás asociacións, organismos e outras entidades en cues

tións pedagóxicas. 

Manter relacións con outras entidades con obxectivos seme

Ilantes. 

Colaborar, con criterios de independencia, con entidades relacio

. nadas coa educación. 
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3. SINAIS DE IDENTIDADE DA ESCOlA PÚBLICA
 

o modelo de Escala Pública que de

fendemos é un proxecto que cómpre 

ir construíndo mediante a reflexión e o 

intercambio de experiencias, tavore

cendo o debate profesional e social 

sobre o que significa un ensino pú

blico de calidade. 

Estas son algunhas das súas notas 

definitorias 

Entendemos a Escala Pública como 

un conxunto de institucións e media

cións sociais, organizadas como ser

vizo público gratuíto, para asegurar a 

toda a cidadanía o goce do dereito á 

educación . 

Debe estar financiada publicamente 

para asegurar unha escolarización gra

tuíta, total e de cal idade para todos e 

todas, entre os Oe os 18anos de idade. 

Organízase democraticamente. A 

súa titularidade, a súa xestión e todos 

os criterios que a informan terán que 

ser públicos, con autonomía pedagó

xica e de xestión. 

Unha Escala investigadora e crítica 

que se estrutura a partirde proxectos 

educativos. 

Un ha Escala plural, ideolóxica e 

culturalmente. Un espazo laico e 

aconfesional, que non practica o 

adoutrinamento e que garante a li

berdade de expresión. 

Unha Escala vertebrada porun currí

culo contextualizado e didacticamente 

asentado en correctos fundamentos 

psicopedagóxicos. 

Un modelo deEscola Pública con es

trutura de tronco único mediante un sis

tema pedagóxico coherente, dotado 

dun corpo único de docentes e educa

dores con autonomía organizativa para 

a aplicación doseu proxecto educativo. 

o carácter público dos centros es

colares vén determinado porque a titu

laridade, a xestión, os obxectivos e as 

súas actividades sexan públicos, me

diante unha organización democrática . 

Omodelo de Escola Pública que de

fendemos é un proxecto cara ó que 

nos diriximos, que cómpre ir constru

índo mediante a reflexión e o inter

cambio de experiencias, favorecendo 

o debate profesional e social sobre o 

que significa un en sino público de ca

lidade. Dende esta perspectiva, queda 

aínda moito camiño por percorrer nos 

centros de titularidade pública para 

facer efectivo este proxecto. 

Ó mesmo tempo, coidamos que a 

concertación escolar entorpece o pro

xecto de escola pública que defende-

XXV ANIVERSARIO DE
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mos OS MRP. E eremos que obrigaé 

inherente das administracións públicas 

para garantir unha oferta suficiente e 

de calidade para toda a cidadanía. 

Declaración do 111 Congreso 

"Modelo Escola Pública". 1996 

Entendemos a Escola Pública como 

un conxunto de institucións e media

cións sociais, organizadas como ser

vizo público gratuito, para asegurar a 

toda a cidadanía o goce do dereito á 

educación, coas condición s precisas 

e esixibles de calidade infraestructu

ral e didáctica de accesibilidade, per

tinentes á construción dun Estado 

Social e democrático. 

A Escola Pública tende a estar fi

nanciada publícamente, mediante os 

recursos dos orzamentos xerais do 

Estado, para asegurar unha escolari

zación gratuíta, total e de calidade 

para todos e todas, entre os Oe os 

18 anos de idade. 

A Escola Pública organízase demo

craticamente. A súa titularidade, a súa 

xestión e todos os criterios que infor

man os obxectivos e as actividades 

terán que serpúblicos, con autonomía 

pedagóxica e dexestión. AEscola PÚ

blica tende a contribuír ávertebración 

democrática da sociedade e impulsar 

un ha cultura de participación social e 

comunitaria. 

o modelo de Escola Pública que 

propugnamos organízase a partir de 

proxectos educativos, construídos 

democraticamente, coa finalidade de 

formar e de socializar ás persoas, a 

través da sistematización, transmi

sión e elaboración crítica dos sabe

res, valores e contidos, recibidos no 

exterior de forma dispersa, fragmen

taria e mesmo contraditoria, contri

buíndo deste xeito adecuadoó 

desenvolvemento das personalidades 

en formación. 

Unha Escola investigadora e crí

tica, que promove a construción dos 

coñecementos e da cultura, por parte 

de profesores, alumnos e alumnas, 

non reprodutora nin lexitimadora 

dunha orde social inxusta, que favo

rece a construción de espíritos aber

tos, con flexibilidade e adaptabilidade 

cognitivas, e que posibilite a cada es

colar ser progresivamente capaz de 

afrontar os seus problemas vitais. 

É así, un ha Escola plural, ideoló

xica e culturalmente, e neja poden 

estar presentes as diferentes visións 

que democraticamente conviven na 

sociedade. Étamén, un espazo laico 

e aconfesional, que non practica o 

adoutrinamento e que garante a li

berdade de expresión. Sen embargo 

non renuncia e, ó contrario , promove 

un ha educación asiolóxica, de acordo 

cos valores universais recoñecidos, 
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como son a xustiza social, a solida

riedade, a cooperación, a tolerancia, 

a igualdade sen distinción de grupos 

humanos e de sexo, o respecto e a 

promoción oportuna identitaria da di

versidade cultural e lingüística, así 

como a resolución pacífica dos con

flitos sociais. 

Unha Escala que se implica na con

quista da igualdade social, que por 

tanto combate o fracaso escolar e 

que integra a diversidade, con instru

mentos e estratexias de actuación 

adecuados a cada circunstancia. 

Unha Escala vertebrada por un cu

rrículum integrado, con contidos do

tados de real capacidade formativa, 

didacticamente asentada en correc

tos fundamentos psicopedagóxicos, 

o que , á súa volta require unha ex

quisita profesionalización educadora 

e docente, publicamente sostida. 

Unha escala entendida como un es

pazo de afectividade positiva , que 

acolle historias de vida e intelixen

cias, así como as diversas formas 

culturais, asumindo, polo tanto , o plu

ralismo e o relativi smo culturais, ó 

ternpo de desenvolver o pensamento 

e o coñecemento científico, o espí

rito de iniciativa e de capacidade em

prendedora , e de fomentar o 

exercicio efectivo de responsabilida

des, así como a cultura do traballo 

enriquecedor. 

• Un modelo de Escala Pública ·con 

estrutura de tronco único, mediante 

un sistema pedagóxico coherente , do

tado dun carpo único de docentes e 

educadores, con autonomía organiza

tiva, é dicir, con competencia decisiva 

para axustar na escala de cada uni

dade organizativa, os obxectivos e a 

xestión dos recursos necesarios, para 

aplicación do seu proxecto educativo; 

tamén con capacidade de autoavalia

ción interna e de participación nos 

procesos de desexable avaliación ex

terna , encamiñados á mellara da cali

dade institucional e educativa. " 

Coa intervención decisiva de Nova 

Escala Galega este texto foi aprobado 

na Asemblea Final do 111 Congreso Es

tatal de Movementos de Renova ción 

Pedagóxica, celebrado en Torremoli

nos (Andalucía) nos días 5 e 8 de de

cembro de 1996. 

UNHA ESCOl A PUBLICA GAlEGA 

Pro. ec lo 
EducII'l\IO 

" 
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dade da Presidencia, como se pode 

verno cadro adxunto, en persoas que 

sempre desenvolveran outras tarefas 

previas como parte do Secretariado 

Galego, obrigándose a un esforzo de 

renovación bianual ata 1999, en que 

se aprobou a posibilidade de perío

dos máis amplos. 

Éoportuno salientar que o modelo 

organizativo desenvolvido polo Se

cretariado Galego, facendo imperar 

o acordo mutuo, a tolerancia, a res

ponsabilización e unha positiva tona

lidade emocional, tense constituído 

nunha escola de formación de mili

tantes, pero tamén de cadros que, a 

miúdo desde tal aprendizaxe acce

deron logo a desempeños de direc

ción colexiada e/ou unipersoal en 

distintas institucións educativas, cul

turais e sociais. 
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Étamén oportuno facernotar que o 

conxunto das actividades, iniciativas, 

desempeños económicos, nomea

mento de representantes de Nova Es

cola Galega ante distintas instancias, 

grupos ou entidades, e tomas de de

cisión sobre as diversas actividades 

públicas da Asociación teñen pasado 

nestes anos a través do Secretariado 

Galego, sendo pois estritamente limi

tadas e puntuais as iniciativas em

prendidas polos órganos unipersoais 

da Asociación . En todo caso, este es

tilo asentado nos principios de coor

dinación e cooperación solidarioé 

coa s dinámicas propias dos Grupos 

de Zona. Estes, que no presente non 

se manifestan como tales ou o fan 

cun baixo dinamismo, tiveron, en tro

ques, unha visíbel actuación nos anos 

oitenta, en particular, cando aínda era 
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débil a actividade dos CEFOCOPs, os 

centros públicos para a formación do 

profesorado. Dende Santiago a Vigo, 

dende A Estrada ao Barbanza, ... per

mitindo a constitución de grupos de 

traballo e de formación. 

Tamén ten sido unha constante ac

tividade do Secretariado, xunto á di

versa interrelación social, o 

mantemento de entrevistas institu

cionais: de presentación, de aper

tura de diálogo, de comunicación 

ante diversas reivindicacións ou en 

apoio de asociados penalizados por 

desenvolver unha actividade acorde 

coas nasas propostas, mantendo 

sempre unha autonomía e liberdade 

responsable con algunha frecuencia 

non comprendida, nin adecuada

mente valorada, no pasado, como 

nos momentos actuais, por parte da 

Administración e autoridades con

cernidas. 

Todo un denso traballo, pois, que 

ven requirindo dende hai anos da 

contratación de persoal administra

tivo, aínda que en reducida escala. 

Desempeñaron este traballo no pa

sado e en distintos momentos: Pablo 

Meira, Sonia López, Encarnación 

Alonso , María Pereira, Sandra Otero, 

Carina Blanco, Belén Blanco, e Silvia 

l.ópez, e faino no presente Fernando 

Vázquez. 

Nova Escala Galega non se CDm

portou ao langa destes anos como 

un ha asociación moi numerosa na 

cifra dos seus asociados, a pesar de 

realizar en varios momentos especí

fica campañas de afiliación. Neste 

senso predominan os afiliados e afi

líadas que xeralmente adoptan un 

compromiso activo acorde coas fi

nalidades da Asociación. A cifra ini

cial de 145 participantes na 

Asemblea Fundacional de 1983, 

pasou a ser de 248 contra fins de 

1984, rexistrándose case 320 en 

novembro de 19856 , unha cifra que 

se estabiliza durante moitos anos, a 

pesar da existencia dun reducido nú

mero de baixas en cada ano com

pensado por un número similar de 

altas, vindo a situarse na última dé

cada nunha cifra un pouco inferior 

aos 400 asociados, dos que unha 

parte pequena, pero singular, está 

emprendendo a xubilación nos últi

mos seis anos . Aa respecto, deé 

facer notar que do mesmo modo 

nos últimos dez anos está a darse 

unha parcial renovación nas persoas 

que asumen responsabilidades liga

das ao Secretariado Galego; per

soas que se incorporaron á vida 

profesional nos últimos quince anos. 

É igualmente oportuno indicar que 

en todas as Asembleas Anuais cele-
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6 o reparto territorial era O segumte: Santiago. 94: Vigo. 42: Barbanza, 15: Ourense. 23: A Coruña . 38: Bergantmos. 24: LahnAEstrada. 
18: Ferrol. 30: Lugo. 18: Barxo Mirlo. 5: Pontevedra-ráo rrezo. 23: Saines. 15: e Lugo Norte. 5: o que traslada unhama xe plausible da pre
senzade asociadosde NovaEscolaGalega, ao langa do ternpo. 
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bradas, cunha asistencia promedia 

de 60 asociados e asociadas, ade

mais de ser o espazo de aproba

ción das memorias anua is de 

actividades e económica, e das pro

postas para o seguinte ano, e ade

mais de ratificar e coñecer as 

persoas que exercen responsabili

dades de coordinación de grupos de 

traballo e territoriais (caso de os 

haber) e de renovar os membros do 

Secretariado Galego , se realiza a 

abordaxe dunha cuestión de fondo 

tocante á política educativa e á or

ganización escolar, case sempre 

con auxi lio dun documento de traba

11 0 previamente coñecido. Nesta 

perspectiva, cando a cuestión sus

citada reborda o posible tempo de 

debate, o Secretariado organiza 

unha sesión dun día de traballo , no 

Prupust¡¡ lit.' prugrnmu lit, ¡Kli\'ic!alil'" 
puru u aun 1991 

que chamamos os "Encontros de de

bate de Nova Escola Galega"; así, té

ñense rea lizado 9 de tales "encontros" 

específicos, suscitados pola reflexión 

sobre o noso modelo pedagóxico, a 

escola que queremos, a territoria liza

ción dos servizos educativos, a re

forma educativa (arredor da LOXSE, 

1990), ou o lugar dos MRP. 

Cada Asemblea anual pode ser 

lugar tamén de aprobación de reso

lución s (como as aprobadas, por 

exemplo , en 1990, sobre a norma li

zación do galego no ensino, o uso 

dunha linguaxe non sexista, ou o ano 

internacional da alfabetización), de 

manifestos, ou de Declaracións, 

como neste caso ocorreu na XXIV 

Asemblea celebrada o 29 de marzo 

de 2008, unha outra volta sobre a 

galeguización educativa. 

I tRuros DE TRA.=8A=LL=O__ w".o~~o. 0 •• , r • »r' 

Pres encia 
e intervención e x te r tc r de 
as oc iac io n 
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RESOLUCiÓN PRESENTADA NAXXIV ASEMBLEA ANUAL DE NEG 

ANTECEDENTES DA SITUACiÓN ACTUAL 

Neste 2008, Ano Internacional das Linguas, Nova Escola Galega celebra o 

seu 25º aniversario. Aló van vinte e cinco anos de traballo arredor de dous 

eixes fundamentais: a renovación pedagóxica e a plena normalización da lin

gua e da cultura galega. No mesmo ano 1983 en que se iniciaba a nosa an

daina, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a Lei de 

Normalización Lingüística, da que deriva todo o marco legal que se foi des

envolvendo ao longo deste tempo no ámbito lingüístico. 

No ensino, espazo central do noso traballo, axiña puidemos comprobar 

que o obxectivo principal sinalado poia LdeNL (garantir que o alumnado acade 

unha boa competencia nas dúas linguas oficiais deGalicia) non pasaba deser 

un adorno que quedaba ben nos discursos pero que non tiña unha translación 

real á práctica . Os sucesivos decretos que se foron promulgando, malia os 

tímidos avances que puideron significar, sempre parecían ditados desde a 

cautela e o temorde que a lingua galega abandonase nalgún momento a po

sición socialmente subordinada herdada da ditadura. 

Co paso dos anos, nos centros educativos instalouse a sensación de que 

había leis para cumprir e leis para figurar, pois asque afectaban á lingua non 

pasaba nada se non se poñían os medios para levalas á práctica. Por riba, a 

isto uniuse a ausencia dunha oferta de formación para o profesorado que 

fose máis alódoscursos degalego e, sobre todo, o feitodeque desde aAd

ministración nunca houbese unha planificación lingüística digna detal nome. 

Os esforzos de NEG para cubrir esta última eiva da Administración con

cretáronse en documentos como Un modelo denormalización lingüística para 

o sistema educativo galego (1988), o Modelo de normalización lingüística 

para o ensino (1989), promovido en colaboración con moitas outras organi

zacións, eo Modelo denormalización lingüística para o sistema educativo ga

lego (1999), que nunca foron atendidos. 

Co paso dosanos, o graode incumprimento da lexislación lingüística che

goua acadar un nivel alarmante. Un feito que levou a que o anterior goberno 

do PP promovese o Plan Xeral deNormalización daLingua, que foi aprobado 

polo Parlamento de Galicia, por unanimidade, no ano 2004. E correspon

deulle ao novo goberno formado polo PsdeG-PSOE e BNG poñer en marcha 

as medidas previstas no PXNL. 
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A SITUACiÓN ACTUAL 

A primeira medida referida ao ensino que a Consellería de Educación levou 
ápráctica foi a aprobación doDecreto 124/2007, do28 dexuño, polo que se 
regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo. Unha normativa 
que non é a que a NEG lIe gustaría, pero que apoiarnos, malia as nosas reser
vas, porque cremos que serve para deter a alarmante desgaleguización á que 
estaba a contribuír o sistema educativo e que permite avanzar na corrección 
dadesigualdade lingüística clamorosa a que seve sometido o galego. 

Agora, cando transcorreron xa oitomeses desde a súa publicación noDOG, 
contemplamos con abraio e con desánimo como a Consellería de Educación 
pouco máis fixo que publicar o citado decreto, pois non vemos por ningún 
lado a adopción das imprescindibles medidas para que, como ocorreu con de
cretos anteriores, o texto legal non se quede só no papel. 

Parécenos escandaloso que, co inicio do curso 2007-08, non se levasen 
a cabo actuacións dirixidas á necesaria divulgación dos obxectivos e dos 
contidos do decreto entre os membros da comunidade educativa e na so
ciedade, en xeral. Se calquera medida do goberno, por cativa que sexa, ten 
a súa correspondente actuación para dala a coñecer aos sectores afecta
dos, con maior razón debera de tela un Decreto tan importante coma este, 
que afecta aoconxunto da sociedade. Nos últimos meses vemos como, por 
riba, se dá o paradoxo de que a comunidade escolar comeza a recibir infor
mación falsa e equívoca sobre os obxectivos do Decreto, dentro dunha agre
siva campaña promovida por organizacións contrarias aosposibles avances 
normalizadores que este pode ría propiciar de levarse á práctica. 

A parálise que afecta neste tema á Consellería de Educación é tan recha
mante e escandalosa que obriga a reflexionar sobre as causas que a produ
cen e a posible relación coas actuacións anti-decreto dos últimos meses. 
Acaso pensa a Consellería que a publicación dun decreto serve para cambiar 
automaticamente a realidade? Aque agarda para divulgar entre a comunidade 
educativa, de xeito claro e transparente, os obxectivos e as actuacións pre
vistas nodecreto, así como asrazóns pedagóxicas e sociais que levaron apro
mulgalo? Para cando unha oferta deformación doprofesorado en temas como 
planificación lingüística educativa ou didáctica do ensino en dúas linguas? Ou 
é papel mollado a aposta pola lingua propia e polo plurilingüismo contida na 
Declaración deParís, que o goberno galego subscribiu en febreiro deste ano? 

Desde Nova Escola Galega, nesta data simbólica para nós, reclamamos da 
Consellería de Educación a adopción das medidas necesarias para dara co
ñecer o Decreto 124/2007 e as razóns que o animan e, paralelamente, a 
oferta dun variado abano de medidas de formación do profesorado necesa
rias para que o lexislado sepoida trasladar á práctica. Son medidas que che
garán tarde, si, pero máis vale tarde que nunca. 
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5. UN ESPAZO PARA A REFLEXiÓN, O DEBATE 
E A ELABORACION DOCUMENTAL 

5.1. DE REFLEXiÓN E 
ELABORACiÓN DOCUMENTAL 

Nova Escala Galega vénse caracteri

zando como un cualificado espazo de 

debate e elaboración propositiva. 

Desde o diagnóstico do presente e ca 

horizonte donaso Modelo de Escala PÚ

blica (Doc. aprobado no 1989), famas 

propoñendo argumentos de avance, de 

análise crítica e de alternativa á reali

dade actual de educación en Galiza, 

conformando documentos de orienta

ción , algúns de notábel importancia. 

Entre 1983 e 1992 producimos do

cumentos sobre a Reforma Educativa, 

a normalización da lingua galega, a 

educación para a paz, a escala rura l 

n.~~~ "~~c.~io 9al eg~ 
o Prest iqe, 1\ 

a Educaci ón Ambiental e nó s 
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(1986), a escala pública , a xornada 

escolar e a formación do profeso

rado, como ten quedado constancia 

nas páxinas do Boletín Interno de 

Nova Escala Ga lega, na Revísta Ga

lega de Educación, a través dos me

dios de comunicación, ou a través da 

súa difusión documental, senda de 

anotar neste caso, en particular, os 

seguintes: 

Unha escala pública galega. Pro

xecto educativo (1989). 

Un modelo de normalización lin

güística para o sistema educativo ga

lego (1989). 

Modelo de normalización lingüística 

para o en sino (1999). 

Desde 1993, ano que con ocasión 

dos dez anos aprobamos o Doc . "Que 

florezan cen escalas novas", elabora

mos os seguintes documentos detra

bailo e posicións: 

1995 
NEG ante a LOPAGCE. 

Valoración positiva e de avance do De

creto para a galeguización do ensino. 

1996 
Alternativa para a etapa infantil no 

medio rural galego. 

Sobre o ensino da relixión. 

Ante a rede de centros. 
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A galeguización do ensino 

Tradicionalmente ten sido un dos 

eixes da nosa actuación, noque se ins

criben: o texto Modelo de normaliza

ción lingüística para o sistema 

educativo galego, renovado cun novo 

e reflexivo documento (1999), a pre

paración de material didáctico, a par

ticipación na Coordinadora creada en 

1997 arredor d'A Mesa de Normaliza

ción Lingüística e nos pronunciamen

tos e accións desenvolvidas, o apoio 

organizativo ás manifestacións cele

bradas, o traballo a través dos Equi

pos de Normalización Lingüística ou a 

singular implicación en campañas de 

sensibilización social como a desen

volvida en 1998 baixo o slogan "En ga

lego, Galicia ten futuro" que reuniu en 

Compostela a uns 4.000 manifestan

tes convocados por dezaseis organi

zacións, a desenvolvida en 2001 baixo 

o lema "O galego, materia pendente", 

Nova Escola Galega critica la 
escasa aplicación de la Logse 
\tl~C Alvarcz Castro. elt.'g lJn prc-idcnte de la a-ociactón 

fl CORRro (;,\ 11 ECu _ 24tl\/<I4 

a realizada so o lema "En galego vexo 

Vigo", así como a participación na co

organización dos Correlinguas (17 de 

Maio) dos anos 2001 e 2002, xunto 

con outras entidades. 

Cómpre sinalarque aaprobación dun 

novo Documento do Modelo de nor

malización lingüística para o sistema 

educativo galego (1999) veu precedido 

dun intenso traballo deelaboración du

rante o curso de 1997-98 (conformado 

como un Proxecto Europeo de Linguas 

Minoritarias), e que durante o 2002 

membros deste equipo participaron en 

representación da Asociación na ela

boración dos informes sobre o galego 

no ensino no Consello da Cultura Ga

lega, e na elaboración doPlano deNor

ma lizac ión do Concello de Santiago, 

rea lizándose asemade unha sesión de 

traballo ("O uso da lingua a debate") o 

6 de abril de 2002. 

Nesta perspectiva podemos tamén 

salientar o apoio constante realizado, 

en particular, desde 2005 das iniciati

vas emprendidas por "Ponte nas 

ondas", a prol da consideración da cul

tura tradic ional galego-miñota como 

patrimonio cultural da humanidade. 

As expectativas positivas suscita

das polo Decreto 124/2007 que 

porén, provocou dende Nova Escola 

Galega algunhas observacións críti

cas expostas nun Nova Escala Ga

lega Opina, están lonxe de cumprirse 

dada a deficiente instrumentalización 

ata o momento realizada pola Admi
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nistración pública, o que motivou 

unha seria chamada de atención por 

medio da Declaración efectuada na 

pasada primavera e que incluímos na 

presente memoria. 

Asociados e asociadas como Xosé 

Lastra, César Martínez, Paco Veiga, 

Bríxida Pino, Agustín Fdez. Paz, Tere 

Ferreiro, Mariló Candedo, Secundino 

García, Xosé Mª Lema, ou Xosé A. 

Pérez Martínez, entre outros/as, teñen 

impulsado singularmente este trabal lo. 

A reforma xeral do sistema edu

cativo 

Dende 1998 Nova Escola Galega 

tivo unha notable preocupación pola re

forma educativa, mediante a rea liza

ción de debates e de propostas de 

diverso alcance. Singularmente noque 

afecta aos debates curriculares, aos 

proxectos curriculares de centro e á 

súa adaptación e os tratamentos e á 

reflexión sobre a educación secundaria 

(que mobilizou aatención, entre outros, 

de Manuela Catoira, Fernando Vidal Ce

cilia Bello ou Xosé Ramos), dende o 

principio da escola inclusiva. Tal preo

cupación obxectívase nos documentos 

detraballo, nas páxinas da Revista Ga

lega de Educación, en diversas reali

zacións de publicacións canalizadas a 

través de iniciativas editoriais , na par

ticipación constante nos encontros 

convocados pola Confederación Esta

tal deMRP, como por exemplo o deAl

calá de Henares de 2002. Fixemos 

específicos exercicios de reflexión 

sobre a LOXSE, a LOPAGCE (1995), a 

LOCE (2002) e a actual LOE (2006). 

A formación do profesorado 

A preocupación pola formación ini

cial e sobre todo permanente do 

profesorado, tendo presente a pers

pectiva do profesor reflexivo e crítico 

en climas de cooperación e de res

ponsabi lidades compartidas ocupou 

con algunha frecuencia a nosa aten

ción, para procurar ofrecer propostas 

ao conxunto do profesorado e a Ad

ministración pública. Con este mesmo 

interese unha parte dos nosos aso

ciados e asociadas veñen desenvol

vendo a súa actividade nos Centros 

de Formación doProfesorado dende a 

súa creación e tamén outros dende as 

Facultades Universitarias de Educa-

Plataforma pola defensa 
do ensino público 

l .:' 
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ción de Galicia , tendo tamén partici

pado en 1995 e 1997 na elección de 

representantes do profesorado nos 

Con sellos Consultivos dos CEFOCOP. 

A educación para a paz, a cida

danía e os dereitos humanos 

A educación para a paz é un dos 

elementos catalizadores da educación 

en valores presente no actual deseño 

da Reforma Educativa Española. A 

educación para a paz foi unha das pri

meiras dimensións e dinámicas deac

ción impulsadas por Nova Escola 

Galega , sendo os seus iniciadores en 

Galicia , a través dos iniciais impulsos 

dados polos profesores Suso Jares, o 

gran animador e formador, Calo Igle

sias e Manolo Bragado, como grupo 

de Educadores/as pola Paz . 

Formando parte desta continuidade, 

anualmente Nova Escola Galega vén 

convocando dous encontros, un cons

tante en Ourense dende 1988 ata 

1996, e outro en lugar variábel, e edi

tou o Boletín Novapaz entre 1990 e 

1998 (nº 1 a 26). 

Así, en Ourense en 1993 na Facul

tade de Humanidades eporsingular im

pulso de Xosé M. Cid celebráronse asVI 

Xornadas de Educación para a Paz e as 

IX en 1996. Desde 1993 redenomi

náronse en parte como Congreso de 

Movementos Sociais Alternativos, 

atendendo a temáticas como o femi

nismo, a ecoloxía, o pacifismo, a igual

dade, a diversidade e a disidencia, 

constituíndo un notábel foro de debate 

e de presentación deexperiencias, coa 

participación de ensinantes proceden

tes de diversos lugares do Estado. 

Pola súa parte os Encontros Gale

gosdeEducadoras e Educadores pola 

Paz tiveron tamén continuidade ata o 

MANIFESTACiÓN i
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presente (2008) dende as primeiras 

xornadas realizadas en 1984 e dende 

aquel primeiro Manifesto poia paz e o 

desarme que en 1984 asinaron uns 

1.000 ensinantes de toda Galicia. Ce

lebrouse o VI Encontro en abril do 92 

en Gandarío, o VII en abril do 93 en 

Allariz , o VIII e o primeiro Galego-Por

tugués un ano máis tarde en Lisboa, 

en colaboración cos profesores portu

gueses do Movimento de Educación 

para a Paz (MEP) , coa participación 

dun cento de galegos e galegas, o IX 

e 11 Galego-Portugués en Sarria, o XX 

Galego-Portugués en Lugo, o XXI Ga

lego-Portugués en Chaves e o XXII na 

cidade de Vigo no pasado mes de 

abril , constituíndo un espazo moi vivo 

en canto á presentación de experien

cias pedagóxicas, enriquecidas coa 

presenza de diversas ONG, desde 

aqueles momentos ata o presente. 

Noutra orde de cousas, no 1993" edi

táronse varios materiais celebrando 10 

anos de educación pola paz, contribuí

use adinamizar a educación para a paz 

en encontros celebrados en diversas ci

dades españolas, particípase na Coor

dinadora Estatal de Asociacións de 

Educación para a Paz, e participouse na 

organización do Congreso Europeo de 

Educación para a Paz celebrado en San

tiago de Compostela no 1994, como 

tamén en apoio da insubmisión ao ser

vizo militar e en diversas campañas es

colares de solidariedade con Cuba. 

Un ano de singular importancia foi o 

de 1996 no que arredor do proxecto 

"Construir a Paz / Cultura para a paz" 

se levou a cabo un ambicioso pro

xecto de exposicións, de actividades 

e de presentación dun gran libro (baixo 

a coordinación de Suso Jares), que 

acadou a todas as cidades galegas e 
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a moitas vilas. Os recursos económi

cos reunidos foron entregados a dous 

proxectos de solidariedade internacio

nal e de intervención no Brasil. 

No ano 1998 desenvolvéronse diver

sas accións de Conmemoración dos 50 

anos da Declaración dos Dereitos Hu

manos da ONU, coa colaboración do 

IGADI e deAmnistía Internacional. 

Hai que salientar asemade a posta 

en marcha , en colaboración coa Con

celia ría de Educación e Muller do Con

cello de Vigo, no curso 2000-2001 , 

do programa "Aprendendo a convivir", 

que se desenvolveu ata o 2004 no 

conxunto dos centros de educación 

da cidade de Vigo, acadando reso

nancia en diversos lugares de Galicia 

e no resto do Estado Español. 

Este proxecto "Aprender a convivir" 

iniciado en Vigo sería continuado dende 

o 2004 no Concello de Lugo, onde 

tamén se incorporaron varias ducias de 

profesores a esta acción formativa e 

El Cobicm» l'xigcque 
dejen de impartirse 

asign'ltl1nlloi ('11 gallego 

educativa centrada na convivencia , na 

resolución pacífica de conflitos e na evi

tación da violencia nas aulas. 

Hai que ligar a esta preocupación ou

tras campañas de sensibilización social , 

como a campaña "Aprender a xogar, 

aprender a vivir", contra os xoguetes 

bélicos, desenvolvida en 1992, a pre

sentación en 2005 no Parlamento de 

Galicia da iniciativa dunha proposta de 

Lei de fomento da paz e da cultura da 

paz, ou a participación na elaboración 

do anteproxecto da Lei galega integral 

contra a violencia de xénero (2005). 

Entre as máis recentes iniciativas hai 

que sinalar a constitución en 2006 da 

asociación AGAPPAZ (Asociación ga

lego-portuguesa de educación para a 

Paz) para o oportuno soporte legal dos 

encontros galego-portugueses, a aper

tura en 2007 do sitio web www.educa

dorespolapaz.org, e a celebración dos 

XXII Encontros galego-portugueses de 

educación para a paz, en Vigo (2008), 

conmemorativos dos 25 anos dogrupo, 

reunindo máis de 1.000persoas no con

xunto das conferencias realizadas e na 

presentación editorial dunha triloxía de 

textos, coa colaboración de Edicións Xe

rais de Galicia. Foi a penúltima forte im

plicación pública desenvolvida polo 

profesor Suso Jares neste campo. 

Este intenso traballo a prol da paz 

desenvolveuse co esforzo de compa

ñeiros e compañeiras de Ourense, 

Lugo, Vigo eACoruña como Xosé Ma

nuel Cid, Marisa Gamaño, Mª José Ace
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vedo, Belén Pi ñeiro, Noa Caamaño, 

Cathryn Teasley, Carme Díaz Simón, 

Nardo Carpente e outros moitos edu

cadores/as que teñen o seu eco no 

conxunto de Galicia e nos colectivos 

de ensinantes portugueses irmáns. 

A pedagoxía da imaxe, os media e 

o escenario dixital 

A preocupación polo audiovisual, 

polos novos soportes informativos e 

comunicacionais estívopresente a tra

vés devarios grupos detraba llo dende 

o comezo de Nova Escola Galega. 

Nova Escola Galega en colaboración 

coa Escola de Imaxe e Son da Coruña 

veu celebrando desde 1992eata o ano 

2000 os Congresos Internacionais de 

Pedagoxía da Imaxe eaconvocatoria de 

realizacións de vídeos escolares; a tele

visión, ovídeo, a realidade inventada eo 

mundo da educación, con debates, rea

lizacións e experiencias, veñen sendo 

centro de atención. Se cadra este Con

greso resultou ser o espazo de reflexión 

máis cualificado a este respecto en Ga

liza, debendo salientar a importancia do 

IV Congreso celebrado no ano 1995 

coa inscrición de máis de 300 profesio

nais e a participación dun alto número 

de relatores/as eespecialistasvidos de 

moitos lugares de todo o mundo. 

En 1997, este Grupo de Nova Escola 

Galega (Pé de Imaxe) cunha singular 

participación e implicación da profe

sora Charo Belda e dos profesores 

Xosé Ramos, Manolo González, Miguel 

V. Freire e Juan J. Bueno, promoveu o 

programa europeo para o desenvolve

mento da educación e a imaxe através 

do Programa Comenius, realizando a 

coordinación durante varios anos de 

grupos de Francia, Finlandia e Suecia. 

As dificultades de sostibilidade 

desta iniciativa fixo que se abriran 

posteriormente vías de colaboración 

coa sede na Coruña da Universidade 

Internacional Menéndez Pelayo. 

Durante o ano 2005 o grupo Pé de 

Imaxe participou tamén na organiza

ción do Primeíro Encontro Internacio

nal sobre Educación Audiovisual , 

rea lizado en Santiago de Compostela 

e promovido polo Consorcio Audiovi

sual de Galicia, na elaboración de uni

dades didácticas promovidas polo 

mesmo Consorcio e na promoción de 

iniciativas varias nos centros educati-

MODElO DE 
NORMALIZACiÓN 
LIN GUISTICA 
PARA o SISTEIoIVI 
EDUCATIVO GAlEGO 
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crática, para o que cómpren estratexias 

e actividades de orientación educativa. 

Con esta preocupación, dende Lugo 

e a partir de 2001 e ata 2005, viñé

ronse convocando os Encontros Gale

gos de Educadores/as e Orientación, 

cunha notable resonancia, e entre os 

que compre destacar aAlfonso Villa res 

Barro, Carme Díaz-Simón, Fran Candia, 

Elvira de Gabriel, X. Antonio Barral ... A 

súa vitalidade nesta temática levounos 

acoordinar e desenvolver boa parte do 

monográfico sobre a Orientación, no 

número 39 da RGE. Tamén o grupo 

Cambela, desde Compostela fai deste 

asunto un dos seus eixes de traballo. 

A educación infantil 

Tradicionalmente e dende 1983 va

rios foron os grupos de trabal lo arre

dor da pedagoxía para a etapa da 

Pé de Imaxe: conc lusións 
VIII Congre so de Pedagoxía d a I maxe 
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educación infantil. De formación e de 

intercambio de experiencias. 

Entre osdiversos grupos detraballo, 

o de pedagoxía e didáctica de educa

ción infantil, que se reúne en Santiago 

con periodicidade constante dende o 

ano 1985, permitiu ir construíndo unha 

importante formación teórico-práctica 

desde as perspectivas do enfoque 

construtivista, constituíndose un sólido 

seminario de formación, ao que acudi

ron neste tempo algo máis de vinte pro

fesores e profesoras, arredor dun rn áis 

restrinxido núcleo de referencia. Dende 

este grupo convocáronse varios en

contros pedagóxicos, ao longo de todo 

este tempo, realizándose tamén a mo

nografía Outras aulas, outras escolas, 

que foi moi ben acollida. 

As súas actividades levaron a esta

blecer diversos contactos con outras 

entidades do País Vasco (Adarral, de Ita

lia e de Portugal, e con grupos galegos 

como Preescolar na Casa ou AGAMEI. 

Este grupo de traballo consolidado 

como Seminario de Educación Infantil e 

Primaria de Santiago, en función dal

gunha reestruturación de persoas do 

grupo, no que interviñeron na súa coor

dinación, entre outras, Carmela Cons e 

Tere Ferreiro, mudou en 2002 a súa de

nominación como Cambela, do que 

tamén forman parte Rosa Mª Calvo, Lour

des Campoy, María Castro, Encarna Pei

teado e Esther V. Otero, centrado nunha 

parte das súas preocupacións na educa

ción emocional infantil através da forma
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ción en análise transaccional, coa cola

boración da psicóloga Isabel Lopez Arias. 

Didáctica da Iingua 

A didáctica da lingua con particular 

atención ao galego, aínda que tamén ao 

castelán e ao inglés, non ten suscitado 

unha atención continuada específica de 

Nova Escola Galega, coa súa plasma

ción en encontros (como o celebrado en 

Pontevedra coa colaboración do colec

tivo 0110 de Sapo), seminarios e docu

mentos, máis que en contadas 

ocasións. Pero si houbo varios grupos 

de traballo comarcais nos pasados anos 

oitenta. Hai que salientar a destacadí

sima intensidade con que diversos aso

ciados e asociadas de Nova Escola 

Galega teñen intervido nestes ámbitos, 

coa súa plasmación sobre todo na pre

paración de libros detexto eoutros ma

teriais e recursos complementarios, que 

se teñen editado a través de Edicións 

Xerais de Galicia (baixo a coordinación 

dos profesores Xosé Lastra, Agustín F. 

Paz e Manolo Bragado),atendendo tanto 

á educación infantil, como á primaria e 

a secundaria; a través de Vía Láctea, 

editorial coa que mesmo se asinou en 

1986 un convenio de edición; con Gala

xia, e con SM. Hai que anotar tamén 

unha implicación similar no eido da ani

mación á lectura, con plasmación sobre 

todo a través de iniciativas formuladas 

pola Asociación Galega do Libro Infantil 

e Xuvenil (GALlX), ascampañas públicas 

de animación á lectura promovidas polo 

profesor Xabier Senín, ou o actual pro

grama público de Bibliotecas Escolares 

e de Aula, animado pola profesora Cris

tina Novoa, entre outras profesoras e bi

bliotecarias, eoutras diversas iniciativas 

editoriais, como as promovidas polos 

profesores Xosé M. Barreiro, Antonio Gª 

Teijeiro, Milagros Blanco, Xulia Tarrío, 

Paco Martín ou Xabier P. Docampo. 

Nunha liña similar e converxente hai 

que facer mención da máis recente ini

ciativa sostida porNova Escola Galega 

en relación ao Colectivo Tatalo: "As 

festas da narración oral" celebradas 

en 2007 e 2008, con extraordinario 

éxito e seguimento, organizadas por 

Ana Cadenas, Manolo González Seo

ane, Victoria García e Francisco Veiga, 

co acompañamento por igual donº 41 

da Revista Galega de Educación dedi

cado á tradición oral. 

--------tt.==:II 
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Didáctica das ciencias sociais 

A modo de estudo integrado do 

medio, ou deestudos de coñecemen

tos da cidade, ou de recursos didác

ticos do entorno, ou de medios e 

comunicación, ou de tratamento de 

temas e asuntos conflitivos en rela

ción coa elaboración dunha historia 

crítica e a construción do social, esta 

vertente didáctica veu senda cultivada 

por diversos grupos de profesores e 

profesoras, ao incorporar en Nova Es

cala Galega a particular sensibilidade 

e coñecementos xa elaborados polo 

colectivo Escala Aberta (con Antón 

Rozas e Eduardo Seco, entre outros) 

ou polo Grupo de Bergantiños (con 

Xoán Fernández Carrera, entre ou

tras), ou polo colectivo de Xeógrafos 

Galegos e profesores como Ramón L. 

Facal. Unha parte da plasmación das 

A Fenda Dixital 

súas actividades canalizou se na pre

paración de libros e recursos didácti

cos editados por diversas editoriais. 

Nos últimos anos e relacionados con 

este ámbito son destacables as ini

ciativas dos compañeiro s e compa

ñeiras de Ourense con dúas edicións 

do Congreso de Patrimonio Etnográ

fico Galego, o conxunto de activida

des sobre megalitismo coord ínadas 

por Xose Mª Lema e Silvia Lijó, no 

marco do Seminario de Estudos Co

marcais da Costa da Marte . 

Didáctica das ciencias naturais e ex

perimentais. A educación ambiental 

Un campo que tamén ten suscitado 

unha frecuente atención: os estudos e 

recursos no campo da bioloxía para es

colares (con Marilar Aleixandre e Manuel 

Brañas, entre outros profesores/as), a 

XXIV A5E MlllEA ANUAL 29 DE MARZO DO 2008 

V X O IINADM. DE CI~N(IA E T tR IU TO RI O . A A UGA: U sos E A 8usos 

10 . Il.12 d .. s .. t"n'bro, M.. lld .. 
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construción de itinerarios e outros re

cursos para aeducación ambiental (con 

Manolo Fernández, Charo F. Manzanal, 

Mercedes Suárez, Carme Morán, Pilar 

Bernárdez, Xulio Gutiérrez, Franciso 

Candia, entre outras e outros profeso

res) , a colaboración dada en diversos 

momentos ao Taller de Educación Am

biental do ICE da Universidade de San

tiago ou á Sociedade Galega de 

Educación Ambiental, as Xornadas de 

Educación Ambiental desenvolvidas 

entre 1989e 1993no Barbanza, co es

forzo organizador de Xulio G. Roger, de 

Dolores Millares e de Pilar Diz , ou a 

atención que dende a RGE vén poñendo 

Araceli Serantes, son testemuño diso. 

Son tamén testemuño as máis re

centes Xornadas que sobre Ciencia e 

Territorio se veñen organizando con 

base no lES de Melide e por impulso 
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dos profesores Paco Veiga e Xulio 

Pérez Pérez, entre outros. 

Materiais didácticos e diversidade. 

Educacompostela 

Foi preocupación tradicional o inte

rese pola elaboración de recursos e 

materiais didácticos de moi diversa ín

dole e alcance a pral dunha práctica 

pedagóxica renovada e galeguizada. 

Entre a importante nómina de traballos 

deste tipo, ás veces editados nas va

rias revistas de contido pedagóxico 

existentes en Galicia , e tamén con fre

cuencia impresos como unidades do

cumentais, como se pode observar 

rastrexando a sección de "Panoraula" 

da Revista Galega de Educación, po

derán localizarse abondosas contribu

cións preparadas porasociados/ asde 

Nova Escola Galega. Un novo impulso 

e unha orientación pedagóxica máis 

precisa foi dado a esta dinámica dende 

Nova Escola a partir do ano 2001 ca 

Pérez define los ríos ga llegos 0

" ,.como au tenucos estanques .. _..._._. 
... 
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Congreso "Materiais curriculares e di

versidade socio-cultural en Galicia", im

pulsado por Xesús Rodríguez, Mª 

Dolores Candedo, Manolo López Fer

nández, Sonia López Soto, Helena Za

pico, Rosi Vicente e Montse Castro, 

NEO fala de sí 

entre outros profesores, que se consti

tuíron en 2002 como Grupo Cavila e 

que correu coa organización dos se

guintes encontros sobre materiais e re

cursos didácticos innovadores, téndose 

celebrado en 2007 a cuarta edición. 

Acta do xurado da 3a Edición dos premios 
" Educacompost e la 2005-2006" 
Lago da convoc atori a do Departamento de Educació n o Mocidade do Concello de Santiago de Composte 
la e o movemento de renovaci ón pedagóxica Nova Escola Galega. para elixir aos galard oados na tW edi
crón dos premios Educacompostela , creados ca obxecto de recoñ ecer, promover, premiar e difundir aque
tes rnat eriai s edu cativos que polo seu valo r e interese poid an contribuir ao desenvolvemento educativo 
de Gali cia , fa vorecendo a innovac ión , a calidade na educac ión e a reno vación pedagóxica, reunen se no 

XXV ANIVERSARIO DE 
NOVA ESCO LAGALEGA 

1983·2008 

salón de ple nos os segctntes membros do xurado: 

t o( , q,; rGu l 

Concelteira Delegada de Educación e Mocidade 
Presidenta 

I K vALQULZ vTLi,O 
Representante de Nova EscotaGalega 

i( !. 

Directora do Departamento de Didáctica e Organiza
ción Escolar. Facultade de Ciencias da Educación 

DIrector do Centro de Formacióne Recursos de Santiago 

Ás 9:30 horas do dia 13 de setembro de 2005, a 
pr esidencia abre unha quen da de intervenct óns 
para que os representantes ante s mencionados 
exporta n os seus crtt cno s con respecto eos traba 
uos prese ntados. 

Tódolo s premiad os co xu rade e membras do conc ello 

Despots das oportunas del iberacións, o xurado 
acerca o seguinte: 

En primeiro luga r agradecer a participación dos 
di ferentes grupos de traballo que concorreron a 
esta IW' Edición dos premios Educacompostela 
deixando constancia da calidade e da diversidade 
dos traballos , o que provocou unha longa delibe
racion polo xurado. 

nova esco ta ~alE' i4 
malo 2005 

HLNKlü VI t\ 

Representante de Asociación Galega de Editores 

" Representante de Nova Escala Gatega 

,1l' 1/,. <: ~ A 

Técnica de Educacrón e Mocidade 
Concetto de Santiago de Compostela 
- Secretar ia dos orermos . 

En segundo lugar, eli xir os segunues t raballos: 

1CI Premio, para o t rabaHo titulado "A elaboracron 
de mate rtats did ácti cos para e con alumnos/as edu
cat ivas especíaís. Unha experi encia no CEIP Serra 
de Outes". O grupo de tr aballo está composto por 
David Valín Arias, Teresa Vill averde Pais, Jase Bai 
Ión Fernández, Verónica Rodríguez Varel a, Patricia 
Romasanta Rodríguez, Elena Roo Maio, Jesús Rodrí
guez Rodríguez, Montserrat Castro Rodríguez. 

Comentario: 
O xurado quere destacar a interesante aportación 
que supon a elaboración deste material para un ám
bito , como €o o da aprendtzax e da lecto escrit ura en 
galego para alumnad o con dHicultades de aprendí
zaxe, no que non abondan demasiadas pro postas. 

Destaca tarn én os n úcleos t emát icos que se ínctú
en no t raballo , a im pl icaci ón de diferen tes perf is 
pro tcsíonats na elaboració n dos rnater iai s así ce 
mo a súa contex tu ali zac ión no conto rno dos des
t inat arios. 

2° Premio , para o traballo titulado "¡IKIMA5HD! 
Ax údanos a rec onstru ir o mundo." O grupo de t ra 
ballo está compo sto por Belén Domínguez Rey, 
Irene Calvo Antel o, Patricia A. Fern ández Garci a, 
Leandro Femá noez Tome, Lorena Mera Ramit , Re
beca Rivera Veiga, Ana Belén Rodr íguez Perez, M~ 

Dolores Carbal lo García. 
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Hai que salientar que neste contexto 

e arredor da terceira edición (2006l, 

prestouse unha excepcional atención 

ás novas perspectivas abertas en 

canto aos recursos polos museos de 

Galicia, levando a cabo exposicións iti

nerantes por Galicia, xunto ás Xorna

das de Compostela, unha actividade 

que coordinouAna María Pose Blanco, 

coa contribución tamén en particular 

de Ana Estévez Lavande ira, técnica 

do Departamento de Educación do 

Museo do Pobo Galego. 

Neste marco de preocupación son 

de notable relevancia os Premios de 

Educación "Educacompostela", que co
organizan dende 2003 anualmente o 

Departamento de Educación do Con

cello deSantiago, coa intervención dos 

pedagogos Xosé M. Rodríguez Abella 

e Beatriz Varela, e Nova Escola Galega: 

realizáronse ata o momento seis con

vocatorias, téndose recoñecido me

diante premio dezaoito memorias de 

trabal los e experiencias de toda Gali

cia, en conxunto de notable interese. 

Outras preocupacións 

Foi cultivada no seo deNova Escola 

Galega a didáctica das matemáticas, 

sobre a que existiu un grupo de tra

bailo durante varios anos na Coruña, 

baixo a coordinación de Fina Mos

quera e de Francisco A. Fontenla, con 

algunha resonancia dos seus traballos 

a través do CEFOCOP da comarca e 

da Revista Galega de Educación. 

A organización e a xestión demo

crática doscentros ocupou e ocupa a 

atención da Asociación, en particular 

a través dos Encontros de Debate e 

dos documentos aprobados. Realizá

ronse igualmente diversos seminarios 

e cursos breves sobre a cuestión, nos 

que se teñen implicado, entre outros, 

Tino Lorenzo, Suso Vec ino, Xosé A. 

Castro, Mariló Candedo, Fina Mos

quera, Xosé Centrón, César M. Yáñez, 

ou Emilio Legaspi . Ao respecto, no 

Barbanza e na Coruña teñen funcio

nado dous seminarios deorganización 

escolar, con actividades internas, e 

unha certa proxección pública, onde 

igualmente se teñen implicado Xaquín 

Rodríguez Moreira, Xabier Carbajal, 

Xaquín López e Ana Liñares. 

A aprendizaxe da lectura e da escri

tura, a música na escola (con Xabier 

A educación infantil 
en Módena 
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Iglesias), a dramatización e o teatro 

(con Antón Lamapereira e Manolo Viei

tes), a formación de monitores/as de 

colonias (Ourense), a educación física e 

a psicomotricidade (con actividades en 

Bergantiños e na Coruña, na compaña 

de educadores de Adarra), a educación 

plástica, ... teñen sido motivo tamén 

dalgunha atención, como tamén a pre

ocupación polo tratamento das nece

sidades educativas especiais (con 

Teresa Núñez Mayán e Manolo Armas, 

entre outros). A preocupación pola his

toria da educación en Galicía é igual

mente ben notable, como testemuñan, 

entre outros, os traballos de Sabela 

Rivas, Anxo Porto, Narciso de Gabriel, 

AntónCosta... Entre máis recentes pre

ocupacións encóntranse igualmente: a 

reflexión sobre os profesionais que 

máis alá dos docentes interveñen 

NDliE$Cc/i Gale. , 

desde a animación socio-cultural no es

cenario educativo, como revelan as 

xornadas sobre isto convocadas en 

2005 e 2006, por iniciativa de profe

sores como Montse Castro, Suso Ro

dríguez, Xosé M. Cid e Xosé M. 

Malheiro, entre outros. Esta emerxente 

liña de trabal lo, en colaboración co Co

lexio de Educadores e Educadoras So

ciais de Galicia, concretouse nun par 

de publicacións a modo de actas das 

xornadas, e coa creación dunha comi

sión de traballo na que participan NEG, 

o CEEEG, e representantes das tres 

universidades galegas. As actividades 

que sobre cine e historia arredor das 

ciencias sociais veñen desenvolvendo, 

en colaboración, aAsociación docente 

Sine Nomine e Nova Escola Galega, 

con tres ciclos de cine e conferencias

debate nestes momentos. De igual 

modo, é oportuno salientar que a pre

ocupación pola recuperación dos 

xogos infantís populares está presente 

entre algúns asociados de Nova Escola 

Galega, que, con outros, promoveron 

a asociación Brinquedia (www.xogos

populares.com/brinquedia.php). Así 

mesmo, anotamos o intento de intro

ducir ao alumnado na reflexión sobre a 

ordenación integrada da arquitectura 

noterritorio dado o seu impacto na ca

lidade de vida das xentes, apartir da si

natura dun convenio de colaboración 

co Colexio Oficial de Arquitectos de Ga

licia para a elaboración e difusión de 

materiais didácticos para a etapa de 
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educación primaria e infantil. Con esta 

finalidade formouse o Grupo Proxecto

terra, constituído por persoas xa vin

culadas ao grupo Cavila ou ao de 

Normalización Lingüística. Cómpre 

tamén salientar o impulso que a incor

poración dos asociados e asociadas 

rn áis novos leva consigo, abordando 

novos vieiros detraballo, como é a pre

ocupación dirixida ao diálogo interxe

racional, co obxecto de fortalecer os 

vínculos interxeracionais entre os 

nenos e os maiores, con experiencias 

que conduce Helena Zapico no Conce

110 de Santiago, entre outras. 

5.3. GRUPOS DE TRABALLO 

Na historia de vida de Nova Escola 

Galega hai que rexistrar no comezo 

da asociación a presenza de grupos 

de traballo docente, como xa se sina

lou, en maior medida nas comarcas 

do Barbanza, A Coruña, Santiago, 

Vigo, A Estrada, Bergantiños e o Mo

rrazo, chegando a implicar entre os 

anos 1984 a 1988 a un número con

siderable dedocentes. Esta realidade 

levou mesmo a programar en 1987 

cursos sobre Dinámica e Animación 

de grupos, coa colaboración do 

Grupo Esnatu de Euskadi, e a rea lizar 

en 1987 e 1988 dous específicos En

contros degrupos detraballo deNEG 

(realizados en Mariñánl. 

Aconsolidación de grupos non é sem

pre doada, ou mesmo pode ser com

plexa. As modificacións de plantillas e 

de ocupacións docentes, a creación e 

desenvolvemento das actividades dos 

centros de formación continuada dopro

fesorado, a propia complexidade da for

mación docente e o amplo conxunto de 

cambios que a LOXSE supuxo, fixo va

riar o panorama cara a unha composi

ción menos "didáctica" e máis temática 

de grupos dende os finais anos oitenta, 

reorientándose en parte segundo preo

cupacións que foron modificándose ao 

longo dotempo. 

Con estes antecedentes é do caso 

facer mención sumaria dos seguintes 

grupos, algúns dos que deixaron tamén 

de existir ou reduciron a súa actividade: 

Educación Ambiental: Grupo Gaia 

de Ourense, que a partir de 1994 re

duciu a súa actividade . 

Educación pola Paz: Dous grupos 

situados en Vigo e Ourense, con co

nexión de persoas vinculadas ao grupo 

de Orientación de Lugo. 

Orientación etitoría: en Santiago con 

XXVANIVERSARIO DE 
NOVA ESCOl A GAlEGA .. ; 
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actividade confirmada ata 1996, recu

perado en Lugo desde o ano 2000. 

Proxectos educativos deCentros na 

Zona das Mariñas, que decaeu cara a 

1998, logo dunha notábel traxectoria. 

Educación Infantil e Ciclo Inicial, que 

se mantén en Santiago ao longo de 

toda a década, se ben con algunha re

dución do número de participantes, 

dando paso posteriormente aCambela. 

Pedagoxía da Imaxe na Coruña: ac

tivo ata o ano 2000 e con actividade 

reducida dende ese momento. 

Cara a fins do anos noventa naceron 

ou retomaron iniciativas outros grupos: 

De infantil , na cidade da Coruña, 

desde o curso 1996/97, estabilizado 

a través do colectivo Andaina . 

De Educación Secundaria , na ci

dade da Coruña con funciona mento 

entre 1996 e 2000. 

De normalización lingüística, 

desde 1997. 

De escola rural , renovado dende 

1998 e posteriormente ampliado me

diante unha plataforma concertada. 

De representantes nos Consellos 

do CEFOCOP, que funcionou nos anos 

1999 /2000. 

Cavila, de reflexión sobre materias 

curriculares , en Santiago desde o 

ano 2001. 

O Trinque, sobre medios audiovi

suais e educación, en Santiago. 

• Brinquedia, sobre o xogo infantil 

popular. 

Escala de Verán, de Ferrolterra. 

Revista Galega de Educación. Con

sello de Redacción. 

Terra de Melide, que corre coas 

Xornadas Ciencia e Territorio . 

Grupo detraballo doProxectoterra. 

Grupo de traballo coordinador do 

Vieiros da escala . 

Édocaso sinalar que ca apoio e par

ticipación deasociados e asociadas de 

Nova Escala Galega existen outros gru

pos que veñen tendo un traballo conti

nuado. Son os casos por exemplo do 

Grupo Enxergo de Filosofía, que pre

para aColección Editorial "Cadernos de 

Filosofía", editada por Edicións Xerais 

deGalicia, con ampla difusión nos cen

tros de ensinanzas medias de Galiza. 

5.4. ACTIVIDADES DE 
FORMACiÓN ABERTAS 

As actividades desenvolvidas cobren 

un amplo abano: dende a programación 

de conferencias, como as convocadas 

nalgún momento pala Revista Galega de 

Educación, á celebración de mesas re

dondas, algunhas presentacións de li

bros, aconvocatoria dalgúns cursos nos 

anos oitenta (teatro para ensinantes, tra

tamento pedagóxico docorporal, cons

trución de xoguetes, itinerarios, 

psicomotricidade, matemáticas, educa

ción ambiental, ou xogo dramático), e 

por suposto a de Xornadas, Escalas e 

Encontros, do que se fai a seguinte re

lación, segundo o ano de inicio: 
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Número de 
convocatorias 

anuais 

1984 XornadasjEncontros galego-portuguesesde educación para a Paz
 
(con celebración alterna enGalicia e Portugal) 22
 
Encontros enBergantiños 1
 
Xornadas de Mugardos 2
 

1985 Xornadas de Preescolar e C.1. 3
 

1986 Xornadas Galegas deEscola Rural 4
 

1987 Escola deVerán de NEG 8
 
Encontros de Ensinantes do Morrazo 8
 

1988 Xornadas deNormalización Lingüística no ensino 4
 
Encontros sobre a Reforma Educativa 4
 
Xornadas de Educaciónpara a Paz (Ourense) 9
 

1989 Encontros deEducación Ambiental (Barbanza) 5
 

1990 Encontros deEducacióndeAdultos 1
 
Encontros deDidáctica daLingua 1
 
Encontros pedagóxicos deFerrolterra 1
 

1991 Congreso Internacional de Pedagoxía da Imaxe 9
 

1993 Xornadas Pedagóxicas das Terras deXallas 1
 

1998 25 anos dePedagoxía Freinet enGalicia. Bande 1
 

1999 Xornadas educativas naMariña 2
 
Xornadaseducativas deChantada 1
 

2000 Escola deVerán. Santiago 1
 

2001 Congreso sobre materiais curriculares e diversidade (2007: último) 4
 
Escola deVerán de Ferrolterra 7
 
Encontros Galegos deEducadores/as e Orientación 4
 

2003 XornadasdeCiencia e Territorio 6
 
Xornadas dedebate sobre a escola rural 3
 

2004 Encontros de filosofía para nenos 1
 

2005 Aescola punto de encontro entre o profesorado e os educadores sociais 2
 
Cinee educación 3
 

CongresoIbérico A Fenda Dixital (anos 2005 e 2008) 2
 

TOTAL 120
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Alén dasanteriores contribucións é 

do caso salientar a notable implica

ción de asociados/as de Nova Escala 

Galega na organización doutros Con

gresos e Encontros, entre eles os 

promovidos por distintos centros uni

versitarios, como as Facultades de 

Educación, ou pala mesma Adminis

tración pública, sexa a Consellería de 

Educación ou distintos Concellos, ou 

o Consel lo Escolar de Galicia . 
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5.5. ELABORACiÓN DE 
MATERIAIS E RECURSOS 
DOCUMENTAIS DIDÁCTICOS 

Un número considerábel dos nosos 

asociados e asociadas realizaron 

neste tempo abondosas contribu

cións editoriais no tocante ao es

tudo da realidade educativa de 

Galicia, á creación de materiais e li

bros didácticos e de literatura in

fantil e xuvenil, a través, sobre todo, 
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das editoriais Xerais, Galaxia , O 

Castro, SM, Sote lo Blanco ou Vicens 

Vives, das coleccións do Instituto de 

Ciencias da Educación ou das publi

cacións dos Servizos Municipais de 

Educación. Membros da Nova Es

cola Galega, que tamén o son de 

GALlX realizaron nesta década unha 

formidábel contribución á literatura 

infanti l e xuvenil, chegando a aca

dar mesmo recoñecemento estatal 

e aínda internacional, en varios 

casos con "premios nacionais de li

teratura infantil e xuvenil" (Paco 

Martín , Xabier P. Docampo, Agustín 

Fernández Paz). 

Ademais dos traballos de diverso 

tipo elaborados e editados por dis

tintos membros da Asociación, esta 

foi promotora ou instancia de apoio 

explícito ás seguintes edicións: 

A VDAm 

1986 - Educar para arma-la paz, 
XXV ANIVERSARIO OE 
NOVA ESCOLA GALEGA 

1988 - Diversas guias e itinerarios di
dácticos . 

1989 - Técnicas e xogos cooperativos 
para tádalas idades. 

1991 - Apuntes da nosa historia escolar. 

1992 - Garabulliño (coas ilustracións de
 
Andradel.
 
- Outras aulas, outras escolas.
 

1994 - 20 preguntas sobre os conflic

tos iugoslavos.
 

1995 - Educadores e Paz. 

1996 - Construir a paz.
 
- Técnicas Freinet da Escola Moderna,
 
de C. Freinet. 

1997 - Por unha escola do pobo. No 
centenario de C. Freinet. 

2001 - Aprender a convivir. 
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2003 - Materiais curriculares e diversi

dade socio-cultural en Galicia.
 

2006 - A educación no rural en Galicia,
 
elaborado pala Mesa Galega de Educa

ción no rural.
 
- A elaboración e adaptación de mate

riais curriculares.
 

2007 - A fenda dixital e as súas implica

cións educativas.
 
- A escala, punto de encontro.
 

2008 - Actividades e recursos educati

vos dos museos de Galicia.
 

Debemos do mesmo modo anotar 

que, a través dun convenio de cola

boración coa empresa de comunica

ción dixital Vieiros, iniciouse en 2006 

a inserción dun total de 20 docu

mentos, dirixidos ao traballo de aula 

con tópicos variados e sempre valio

sos, concibido como un proxecto 

aberto e que pretende ofrecer ideas 

e recursos para o traballo cotián nas 

aulas. Vieiras da escola. Edición xes

tionada por Nova Escola Galega 

(vello. vieiros .com/vieirosdaescola) 

Desta maneira déuselle continui

dade ao traballo iniciado por ensi-

As sobremesas do Entroldo 

nantes de Edugaliza que, en 2005, 

puxeron en marcha esta iniciativa e 

sacaron adiante os catro primeiros 

números. O primeiro da nova etapa 

xestionada por NEG e coordinada 

polo grupo de traballo do mesmo 

nome, que conta con cornpañei

ros/as do grupo Cavila e do grupo de 

Normalización, e con outros que se 

sumaron a este cometido, como Xo

anca Alb arellos, Patricia Digón 

Juan José Bueno, foi publicado 

mes de maio de 2006. 

ou 

no 

17 de maio. 

Que serei de maior? 

Nannerl Mozart e outras compositoras.
 

Os lentes.
 

Telerrealidade.
 

Samaín .
 

O Museo do Pobo Galego.
 

Cogomelos.
 

Memoria do 36.
 

O Nadal nas diferentes culturas .
 

Os valores de Disney.
 

Comercio xusto.
 

O traxe tradicional galego.
 

A pega .
 

Un patrimonio para o futuro
 
(o inmaterial galego-portugués)
 

Ococido de Lalín.
 

O Entroido na provincia de Ourense.
 

As sobremesas do Entroido.
 

A zanfona .
 

Sociedades de instrución, fundacións
 
docentes e escolas de emigrantes.
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5.6. PUBLlCACIÓNS 
PERiÓDICAS 

Dende o prirnei ro ano de vida de 

Nova Escala Galega o seu Secreta

riado Ga lego editou o Boletín In 

terno", funda mentalmente para os 

asociados/as, mais procura ndo re

mitir algúns números, ben a outros 

MRP de Galicia ou do Estado, ou a 

algunhas bibliotecas. 

Dende 2006 e tanto por criterios 

informativos, como de carácter 

ambientalista, deixou de editarse 

en papel, para pasar a organizarse 

como sitio web (www.nova-escola

galega.org), ao coidado en parti

cular dos profesores Paco Veiga e 

1 1if)~~'
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A ESCOl.A E OS ME DIOS DE COMUN ICACION
 

COMO fACER MA R IONETAS
 

A ESCOl.AR IZACION NA GALICIA RURAL
 

Xosé Lastra, converténdose hoxe 

nun sitio de referencia para a in

formación sobre a renovación pe

dagóxica en Ga licia. 

En diversos momentos tamén se 

editaron boletíns comarcais de NEG 

na Coruña e no Morrazo. Cómpre 

falar do boletín Novapaz entre 1990 

e 1998. OBoletín de Educación pala 

Paz Novapaz, do que foran editados 

26 números cunha tiraxe de 800 

exemplares, de ampla difusión en Ga

licia e fóra, en apoio dunha dinámica 

educativa moi atenta á educación 

nos va lores da paz e na solidarle

dade internacional. 

Fíxose referencia ao Nova Escala 

Galega Opina, un instrumento de co
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7 · oBoletínInterno, un Instrumento de Información sobre a vida da Asociación, da que se publicaron en papel54 números lata 2005), cunha 
tiraxe de sobre 350 exernolares por numero. fOI renovado en varios momentos da sua existencia. tendo sidoorganizado. entre outros, por 
Antón Costa, ManoloBragado, PacoVeiga. Manió Candedo,Ana Pose, MontserratCastro e Manolo López. 
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05uplem ent o "NaE , col a ~nKeuun o u al~' den de Ourense , pero sen locahsmol e 
~o...es. 7 de abri l de 1988, I raíz da s go . iC8. Tentamos lacer algo di sUI't!o sendo COll,cenles d,l problema',ca 
conversas manlidas Ilf1lre a dlr ecci on dO dOI supleme ntoe • • existentes, tan to com un do en 'IM en Gsll c ia e da necear
ch ario La Reqi 6tl e os responsable. M daq uel" Que••ando gll89ol , n on • • Ia - dade ~e atte enetrves glob als. Cun!! 
Noya Eswla Q.llega en Ourense. Era a ban f~IO..... galego como aquele. eeeeuv oe se mp re claro. e cu n enfoque 
H!quoda tenla lin da nosa nocl.don outr08 de ambe lo . ,latlll noa qu e precio- re no v ad or. meahmlmos as deSC:, Ip
poi' difundl, .l llemálie.~I . na pr1!n&ll mInaba. InlOnTIaclon sobre os especias Clonl coa InformacIón. coa anauee . coa 
diar ia os prlmei rol recu rsos. 01 med io. peodago:dcol. O plantuametllo '1I1se crlllC8. coa ito n'll 11ro humo r 

A ouoncac.oo reconeas P'I r'"'A,raS ohumor "Na Escola" Cincuenta lilas comentadas aparee .eras 
dO langa da pnmerra eraoe o Nova Escola Ga1egaelaborou o ht'fo'Garapulliño e a esc oza de pobnca cton no so oierreoto 

elas/lea-. ceseeaa nd /Ira cornee soeooae I~esle suplemento 

(~ ,\ Q ,\ I) l l .l. IN() 

rnuni cación dos centros escolares 

de toda Galicia e con outras instan

cias, mesmo a admini stración edu

cativa , ideado coa pretensión de dar 

a coñecer á sociedade e á cornuni

dade educativa en particular as 
XXV ANIVERSA RIO DE 

NOVA ESCOLA GALEGA nosas posicións sobre a actualidade 
I I : 

educativa e que tamén máis recen

temente comezou a ser lanzado di

xitalmente. 

E a nosa historia permitiu ir cons

truíndo a Revista Galega de Educa

ción, da que falaremos de seguido. 

5.6 .1. REVISTA GALEGA DE 

EDUCACiÓN (1986-2008) 

Nos primeiros meses de 1986, no 

contexto expansivo das dinámicas de 

reflex ión, acción e difusión pedagó

xica impulsadas por parte do move

mento de renovac ión pedagóxica 

NOVA ESCalA GAlEGA, saía editado 

o primeiro número da publ icación Re

vista Galega de Educación , coa co

laboración de Edicións Xerai s de 

Galicia , enlazando con anteriores ini

ciativas : As Roladas-28, os intentos 

de edición dos anos 1981-829 e o su

plemento educativo A Pizarra lO de 

Faro de Vigo . Xurdía desde Vigo, ci

dade promotora de constantes ini

ciativas literarias potenciadoras da 

normalización cultural e lingüística da 

nosa Nación pola contribución de 

luís Mariño, daquela director de Edi

cións Xera is de Galicia, a instancia 

de, entre cutres, Xosé l astra. 

8 - En 1978 o Movemento Cooperativode EscalaPopularGaleganuciabaa publicaciónda pnrneirarevista pedagóxrca en hngua galega. coa
 
cabeceua da que tora As Roladas en 1922. o pnrnenoIntento de creación dunhapubl.cacron para nenasen galego. No numerocero escn

bron, entre outros. IsabelMato t.anoerra. MercedesSuárez Pazos.DoloresPortabales. M. A. Re¡ Chaoe AntonCosta. Eonáronse lanúme

ros, o último saido palasLetras Galegasde 1981. acompañado da pubucacron en separatado texto de V,Riscotraducido ao galego, A Vida
 
dos nenasna aldea galega, ao coreadode Antón Costa. Unhasíntesehistórica sobre esta pubiicacr ónestá recolllda en Revista Galegade
 
Educación, nQ 25 (1996). E de facer notar Que no ultimo numero smatábase a oarucioaoon editonal de diversos colectivos pedagoxicosga

legos. lago Incorporadosen NovaEscala Galega.
 

9 - Sobrea base das Roladas, vanos colectivos pedagóxicostentaron editar a Revista Galegade Educación durante o curso 1981-82 reali

zardose xest.onsde ecrción por parte, entrecutres. de Antón Costa e de Victar Freixancs,queia asumir a direcciónno novoConsello de Re

dacción. ante Ediciónsdo Ruelro e Edic. óns do Castro: xestións Que finalmente noncallaron.
 

la En setembre do ano 1983 coa coordmacion do xornalistaXoseA. Perozoun grupo de profesores (Miguel V. Frene.M. Janeiro. Antón
 
Costa".Manolo Bragado.Rafael Ojea) coa inestimable colaboracióngrafica de PepeCarreuo,comezarlaa editar os encartes semanais"A Pi

zarra" (para profesorese familias)e "0 piza-nn (para nenase traballode aula),no xornalFaro de Vigo. conhgurandose corno un a modo de
 
semanario de ecucaci ón Que se chegoua editar durante mals de tres anos. Todos os membros profesoresdo Equpo redactor estabanvin

culadosa NovaEscalaGalega.
 
Anosmals tarde, o 7 de abril de 1988 taméncomezariaa apareceren La Región de Ourenseo encarte "NaEscala", preparadopor un equrpo
 
de profesores Igualmente ligados a NovaEscala Galega: Xose M. Cid. MercedesSuárez. MantoCandedo, SusoJares e Calo lglesias, che

gandoseao numero112 en abril de 1992.
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Conse üo de Redaccson, 

AS TOS cosr A RI ~ O 

MIG UEL \' AZQ~ EZ FREIR~ 

A N TO~J O GA RClA TEIJELRD 

MA N UEL BRAGAD O RODRI GUE Z 

SEMANARIO DE 

ED UCA CION 

DE FARO DE VIGO 

Coor din a 

JOSF. A " PEROl a 

A~O JV 1'0 1118 

INFO RM E 

Aproveitamento dos recursos 
espaciais e ambientais da escala 

M ONTS~RRAT MORALE S 

A impo rta ncia t a necesidade dun me dadisp...rsionc un iforTmdadedalum\os~ 
llor tmrrego tuand \lrma cibndo etipacio dade ambiental. 
u C"vlarv tndlldlpolofeitodequetnoe!> A te mpera tu ra a mbiente na esco ta h a 
p8cio ende S(: cons rucen 0$ aspectos de lI11lldaraoconfor tfiarco, rendo prc~ en
eensc río-mo to res••oco-afecuvos, inte le que tanto se re ahz an actividades de 
liecllla is... e e nc espacio oode se leva a moverre nto CorT1Qoutras mais tranqu ilas. 
termo I>lrt e do proceso de soc ia lizac ión e O contrclacusnco e Importante. A in
de tUl\Itu racion d. persoalidad e do in. te rfere ncia de son s pode provocar Irrna
di vkl\Jl) bilidade, detr acion ou canscua. O nivel

ESlo fainos pensar que hemos de:ser deruidoltmhientalaccptat>el",'<.ledell"r.
moi conscemes do tipo de espacio que mlnar )c pela cepacidede de entenderse 
propollcmos 1011 nenos, racilmente c a nda s e fala nun to no normal 
, En principio. semp re e desexabel de voz
apropiaf'lotdo lugar ande se fan act¡..ida 0\ mlleriai~ han de arm omz ar co res-
des imponantC's d. nos. "'ida.mai! .uncia 
cando o Iuur c. esccla, E feciv am e nte. :~~_~~~~~~~_~(l_e~~~~;.~~~~e.~.~t 

Nacía a Revista Gafega de Educa múltiples expresions e realidades 

ción coa intención de recuperar e dunha escola e dunha educación de 

continuar a culta tradición pedagó calidade e atenta aos retos interna

xica de Galicia! ', e coa preocupación 

de contribuír decisivamente ao en
REVISTAGALEGAsanchamento do territorio da reno
DE 

PUBLI CA CiÓN DE NOI/A ESCOL4 GA,LEGA vación e da reforma democrática da 

educación. A vontade de construír 

colectivamente o novo proxecto de 

Escola Pública Galega, sobre basea \ 
mento científico, marcaba e segue a 

marcar as súas orientacións. 

Contribuír á formación cultural e pe

dagóxica dos seus lectores, a crear 

un campo de reflexión e debate, a 

gañar lectores de pedagoxía en ga

lego, a informar a todos ao longo da 

extensa e diversa xeografía deste fer

moso País; contribuír a mostrar as 
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11 - Dende1860 rexistraronse cabeceiras de prensaprofesional e pedagóxrcaen Galicta, tal como puxeron de relevoos tnstonadores da 
educacion en Gahcia. Enparticular. durantea 11 Repubhca 0931·36l editáronse Escuela del trabajoen Ourense. queen 1936 la converterse 
en Escota do Traballo.Escuela VIVida en Pontevedra. e Boletm de Vanguardia Pedagógica en A Coruña. 
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pectos sociolóxicos, a organización 

das institucións escolares e a parti

cipación democrática na súa xes

ti ón , a problemática da escola rural, 

a norma lización lingüística, a com

petencia dixital e as novas tecnolo

xías, os retos formulados polo poder 

cultural do audiovisual, do virtual, 

das imaxes e da televisión, as cues

tións didácticas (ensinar, aprender, 
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cionais da educación na hora pre

sente, eran e seguen a ser as razóns 

da Revista Galega de Educación. 

Máis de 4.500 páxinas de docu

mentación pedagóxica en lingua ga

lega, fan da publicación unha digna 

expresión dos propósitos que a ins

piraron. Son as primeiras páxinas do 

libro que queremos seguir escri

bindo, pois sabemos que estamos 

no comezo. Un grande e fermoso 

libro colectivo, ao que nos seguimos 

convocando todos os profesionais 

da educación que amamos e quere

mos gañar co traballo ben feito un 

presente e un futuro educativo pleno 

e para todas e todos os nenas e 

xoves galegos. 

Grandes temas do noso tempo 

educativo veñen estando razoable

mente presentes: o marco interna

cional e europeo da política 

educativa galega, a reforma estrutu

ral da educación, a perspectiva da 

educación permanente e dos adul

tos, a educación infantil, os seus as

as avaliacións, a globalización a e in

terdisciplinariedade, o en sino das 

ciencias, a educación matemática), 

as novas temáticas (a educación am

biental, a educación para a cidada

nía e os dereitos humanos, a 

educación para a saúde, a educa

ción social, a educación estética, as 

áreas transversais), a lectura como 

panca de educación, a potenciali

dade educativa do xogo, o trata

mento das necesidades educativas 

especiais , o binomio familia-educa

ción, e o oficio dos educadores e a 

súa formación ... Como tamén , a aná
lise da política educativa; as políti

cas educativas española e galega, 

son "editorializadas", dende o ángulo 

de análise crítica, acompañando as 

incertezas, os retos e os afáns dos 

diversos sectores da comunidade 

educativa . 

Hai unha presenza permanente da 

normalización do galego, con puntos 

de vista e reflexións, experiencias de 

normalización, propostas e progra

mas, configurando un dos sinais de 
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identidade da Revista Galega de Edu

cación, co desexo de impulsar o seu 

avance social e escolar, 

Máis de 150 experiencias pedag óxi 

cas foron narradas polos seus prota

gonistas, asentadas sobre criterios de 

renovación psico-pedagóxica, nos máis 

variados campos etemáticas; estamos 

atentos as reformas do sistema edu

cativo, analizando, propoñendo, infor

mando e valorando, pois todo iso é o 

que veñen facendo as profesoras e 

profesores colaboradores da Revista. 

Como fiestra e porta aberta , infor

mamos das realizacións e propostas 

nacidas noutras Comunidades Autó

nomas, singularmente en Cataluña e 

Euskadi , ou noutros Estados (Portu

gal, Francia, Italia, Alemaña, Estados 

Unidos, Australia , Canadá, ...l, porque 

vivimos internacionalmente conecta

dos, e poñemos estas páxinas gale 

gas ao dispor de especialistas e téc

nicos da educación e da pedagoxía. 

Porque queremos ser dignos conti

nuadores dunha tradición culta e de 

afáns emprendidos por educadoras e 

educadores galegos doutros momen

tos atendemos a nosa historia educa

tiva e pedagóxica, ao tempo que 

acollemos significadas referencias de 

historia pedagóxica xeral. 

Queremos deixar sentir as voces 

de persona xes, homes e mulleres 

de particular relevan cia a través 

das Entrevistas, porque axudan a 

madurar a reflexión pedagóxica. Os 

recursos didácticos, a modo de sin

tét ica monografía, coa intención de 

ofrecer guías e posibilidades de ac

ción constitúen tamén outro dos si

nais de identidade. 

REVISTAGALEGA 
DE 

PU8l1CACIÓ N DE NOVA ESCOl A GAlEG A 

XXV ANIVERSARIO DE
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1983·2008 
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Na etapa reiniciada ás portas do 

2006, co impulso aportado por Xosé 

Lastra, emprendeuse unha notable ac

tualización de contidos e seccións, 

como por igual da imaxe gráfica, 

abrindo a porta a unha visión máis 

ampla da sociedade que educa, da 

educación inclusiva e con acollida dos 

retos que presentan os novos planos 

familiares, a interculturalidade ou a di

xitalización da información. 

Os 42 números da Revista reúnen, 

entre nós , moi probablemente o me

Ilor depósito informativo de libros de 

pedagoxía anotados, de libros de li

teratura infantil, de documentos e 

guías aparecidos nestes 22 anos ao 

servizo da educación e da súa re

forma. Probablemente tamén o me

Ilor depósito de hemeroteca e de 

noticias sobre a vida e a problemá

tica educativa en Galicia . 

A lexislación anotada e ás veces 

valorada, a patente preocupación por 

reflectir unha pedagoxía democrática 

integradora das diferenzas, promo

tora da igualdade e da solidariedade, 

o interese por diversos aspectos cul

turais, pola educación lingüística ex

terior, polo desenvolvemento da ac

ción psico-pedagóxica e orientadora, 

a información sobre as perspectivas 

sind icais en Galicia, sobre os move

mentos e colectivos de renovación 

pedagóxica españois e galegos, e a 

preocupación pola figura do profesor 

investigador e protagonista dos pro

cesos da ensino-aprendizaxe, confi

guran asemade o conxunto de 

aspectos variados presentes na Re

vista Galega de Educación. 

Xunto aeles, o grafismo, a imaxe, as 

fotografías recuperadas, a cartelística 

e capas varias reproducidas, contri

búen a informar e a dar algunha per

manencia áspreocupacións e miradas 

estéticas do tempo que vivimos." 

Máis de 400 nomes de profesoras, 

profesores, técnicos da educación 

deste País, que exercitan o seu oficio 

desde aUniversidade, aAdministración, 

asescolas, os centros universitarios..., 

dando vida colectiva a este intento co

lectivo. E guiando a nao educadores 

comoManuel Bragado, onte-', ou Suso 

Rodríguez, hoxe, xunto a outros ligados 

en distintos momentos de onte e de 

hoxe ao Consello de Redacci ón', co 

12 - Compre smalar que tanto por motivos de reestruturacron empresarial en Edicionsxera.s de Galicia, como de tuncronarnento do Con
sellode RedaCCIón, a RGE, quepasou por momentos dalgunha ínestabihoaoe. so edrtou dousnúmeros (o 31 e o 321 en 1998, e un(o 331 
en 1999, enmudecendo de seguido.A nonoosibihdade de continuarseesta edicionobngou tanto a buscar cutre soporte editorial. como a 
recomponer o equiporedactor;diversosmotivosretardaron o remrc.o editorial quese produciuendecembrode 2005 e desdea propia Nova 
EscalaGalega. O deseñoe maquetacióndeste 34 a cargo do profesor Manuel López,deu pasoa unnovoe luminosodeseñorealizadopala 
empresade comunicación Acordar. 

13 A unhapnmetraconfiguración colexiadado Consello de Redacción en 1983. seguulle a ftn de 1991 unharenovación de tal Consello, 
aparecendo Manuel Bragado, como Director, e Antón Costa, como Secretario, e así se mantivo ata 1999. No reimcro de ím de 2005 tor 
electo corno novoDirector o profesor xesús Rodriguez . 

14 - xos éR. Lago Martinez, M. Janeiro,Rafael Ojea,LuísOtero, Xose M. Barreno.SusoJares. X. Ramón Bemárdez: AntónCosta, Carme 
DiazSimón.Manuel G. Seoane, Xuho Perez.xos éRamos, Miguel vázquez Freue. FranciscoVeiga . HelenaZapico.AnaPose. 
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auxilio dun máis amplo Consello Edi

torial, co acompañamento en todo 

este período de rnaquetistas", de fo

tógrafos e ilustradores"; colaborado

res todos precisos, entusiastas e 

comprensivos. 

Este é un pequeno balance dun va

lioso traballo. 

Como consecuencia de 25 anos de 

actividades, Nova Escola Galega edi

tou un considerable número de car

taces (93), e dípticos/trípticos e 

tarxetóns (1 80), sendo as series 

máis numerosas as de Educación 

para a Paz, Escolas de Verán, Nor

malización do Galego e Pé de Imaxe, 

nunha gama de 20 temas diferentes. 

5.7. PARTICIPACiÓN 
EN CAMPAÑAS E 
ORGANIZACiÓN DE 
EXPOSICIÓNS 

Sumariamente é ben deixar cons

tancia da participación da Asocia

ción en diversas iniciativas de 

sensibilizac ión social, sobre todo en 

relación coa defensa da escola pú

blica, a galeguización (en apoio de 

APADEL, a asociación de pais/ nais 

polo galego na educación, 1985; ou 

en colaboración coa Mesa pola Nor

malización e outras instancias), a es

colas nos contextos rurais, os'de

reitos humanos (por exemplo, a Mar

cha mundial contra o traballo infantil, 

1998), ou as máis recentes impul

sadas polo Foro Social europeo, a 

través case sempre da concertación 

entre diversos colectivos e organi

zacións sindicais. 

Dende a Asociación promovemos di

versas exposicións. entre as que si

nalamos as seguintes: 

1986 
Exposición da Biblioteca B. Ru
sell de Educación para a Paz , na 
Coruña. 

1991 
Exposición itinerante sobre Ferrer 
i Guardia . 

1993 
Exposición sobre os 10 anos de
 
NEG.
 
Escolade MaxisteriodeSantiago.
 

1997 
Exposición Construír a Paz: pre
senza en toda Galicia. 

2003 
20 anos de NEG no Museo do 
Pobo Galego. 

2006 
Museos e Educación Itinerante. 

Édenotara altaresonancia social Que aca
daron as dúas últimas sinaladas, 
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15 - En particular, SalvadorPereua, Xanl.eua, DianaRelter.GalríBarreno. 

16· En particular, M. Sendón, Vicente. Cal3. Cehna, Marga Sarnoaio. Pepe Carreuo. Andrade. Xose Tomas e xoseM~ Mesias Lema. ase
sar de idenudadevisual a partir do número 36. 
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6. RELACIÓNS EXTERNAS E COMUNICACiÓN
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SOCIAL 

G.1. NOVA ESCOlA 
GAlEGA E OUTROS 
COLECTIVOS GAlEGOS 
DE RENOVACiÓN 
PEDAGÓXICA 

Existe unha precaria interrelación 

entre os diversos colectivos galegos 

de profesorado autodenominados 

como Movementos de Renovación 

Pedagóxica. En 1988 houbo unha pri

meira intención de constituír unha 

Mesa de MRP en Galicia, que pouco 

máis tarde se esfarelou. En xuño de 

1994 constituíuse legalmente a Co

ordinadora Galega de MRP, formada 

pola Asociación Socio-Pedagóxica 

Galega (ASPG), a Escola de Verán de 

Lugo, o Instituto Galego de Socio-Pe

dagoxía (IGSP) e por nós mesmos 

(NEG), aínda que a dinámica de con

xunto ata o presente ten sido lirni

tada . Exerceron a presidencia da Co

ordinadora Galega os asociados de 

Nova Escola Galega Xosé Lastra Mu

ruais e Pepe Álvarez Castro , quen 

mantiveron unha continua presenza a 

escala estatal nas reunións da Confe

deración de MRP. 

En 1998 no seu seoconstituíronse 

tres Mesas Técnicas: de educación 

infantil, de educación secundaria e 

de escola rural, como consecuencia 

do encontro de coordinación cele

brado na Granxa Barreiros (Sarria) o 

la de maio de 1997. 

Logo de varios cursos de apoio a 

estas e outras estruturas organizati

vas colectivas e logo da valoración 

dos nosos esforzos e os doutras or

ganizacións, Nova Escola Galega 

optou ultimamente por dedicar máis 

esforzos ao traballo organizativo na 

propia Asociación. 
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6.2. NOVA ESCOlA 
GAlEGA E A 
CONFEDERACiÓN 
ESTATAL DE MRP. 
PRESENZA 
INTERNACIONAL 

En todo este período houbo unha 

participación ordinaria e constante de 

representantes de Nova Escola nas 

actividades de encontro, de debate e 

de coordinación convocadas pola 

Confederación Estatal, destacando a 

participación representativa noórgano 

directivo da Confederación e a pre

senza en case 20 Encontros Estatais 

de carácter anual , como o último ce

lebrado en novembro de 2008 en 

Úbeda (Jaén), así como a presenza de 

Delegacións numerosas nos 11 e III 

Congreso dos MRPs celebrados res

pectivamente en Gandía (1989) e To

rremolinos (1996). Cabe destacar que 

Nova Escola Galega levou a cabo a or

ganización do pre-congreso de Torre

molinos e do XXII Encontro Estatal de 

MRP no ano 2006 en Santiago de 

Compostela, coa participación decen 

ensinantes, de todo o Estado. 

De modo estábel veu se partici

pando na Mesa de Interculturalismo e 

de Currículo. Hai tamén presen za na 

deEscola Rural , aínda que neste caso 

en nome da Coordinadora Galega de 

MRP. Ao mesmo tempo tamén partici

pamos en varios momentos na Coor

dinadora Estatal de Grupos de 

Educación para a Paz e en diversos 

Congresos do MCEP (Movemento Co

operativo de Escola Popular), así 

como esporadicamente en iniciativas 

de alcance internacional da Federa-

F.I.M.E.M. 
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ción Internacional de Movementos de 

Escola Moderna (FIMEM), á que per

tence a nosa Asociación dende os 

anos noventa. 

6.3 . NOVA ESCOlA 
GAlEGA E OUTRAS 
ORGANIZACIÓNS 
DE GALlCIA 

Apesar do noso interese, non teñen 

sido de importancia as relacións nin 

coa Confederación Galega de ANPA 

de Centros Públicos, aínda que exis

tan relacións de cordialidade e pre

sen za nela dalgúns asociados e 

asociadas de NEG, nin tampouco 

coas organizacións sindicais do en

sino. O asinamento dun Protocolo de 

Colaboración en 1993, con ocasión 

do X Aniversario de Nova Escola Ga

lega (no seo da que existen afiliados 

de case todas as organizacións sindi

cais do profesorado), coa CIG, con 

CCOO e co STEG, non conduciu, alén 

dalgunhas va liosas implicacións per

soais, á realización dunha colaboración 

notábel da parte das organizacións sin

dicais, Nova Escola comezou a pri

meira efectivización de acordo a través 

doimpulso áPlataforma en Defensa do 

Ensino Público (1994), sendo as ten

sións sindicais as que dificultaron a súa 

estabilidade e dinámica. Aínda así, 

foron varias as iniciativas realizadas, 

Con máis eficacia se desenvolveu a 

nasa participación na Plataforma 

polo Ensino en Galego, conformada 

arredor da Mesa pola Normalización. 

De modo puntual ten habido relación 

con Cruz Vermella, Amnistía Interna

ciona l, Fundación 10 de Marzo, Fe

deración de APAs de Vigo e O 

Morrazo, tendo tamén participado en 

2006 na Asemblea Constituínte da 

Asociación Punto Gal. 

Desde o ano 2005 desenvolveuse 

un crecente traballo de colaboración 

ca CEESG (Colexio de Educadoras e 

Educadores Sociais de Galicia), 
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6.4. A PARTICIPACiÓN 
INSTITUCIONAL 

Nova Escola Ga lega vén partici

pando a través dos seus represen

tantes nalgúns Consellos Escolares 

municipais (Vigo, A Coruña, Santiago, 

Ferrol, Redondela, Narón), no Con

sello Escolar de Galicia e fíxoo nos 

Con sel los Directivos dos CEFOCOP a 

partir de 1995. Cómpre salientar a 

destacada participación dalgún dos 

nosos asociados e asoc iadas na ela

boración do estudo técnico para o 

primeiro informe sobre a situac ión do 

sistema educativo (curso 1992-93) 

aprobado polo Con sello Escolar de 

Galicia e noutros posteriores. Nestes 

últimos anos, NEG foi chamada para 

para participar na elaboración do an

teproxecto da Lei galega integral 

contra a violencia de xénero, do Plan 

de Familias e tamén na elaboración 

do curriculum 0-3, no marco das co

rrespondentes comisións creadas 

para esas finalidades por parte da Vi

cepresidencia da Igualdade e do Be

nestar. Igualmente tivemos presenza 

no Foro sobre a Cidade da Cu ltura, 

convocado pola Consellería de Cul

tura e Deporte. 

Cabe sinalar tamén que diversos 

asociados desempeñan ou desem

peñaron responsabilidades directivas 

en centros escolares de niveis non 

universitarios, nos Decanatos de Fa

cultades de Educación de Santiago, 
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de A Coruña e Ourense, na anterior 

Escola de Maxisterio de Santiago, no 

Instituto de Ciencias da Educación da 

Universidade de Santiago, ou en CE

FOR E, caso por exemplo do de Fe

rrol. Algúns desempeñan a súa 

función á fronte de servizos munici

pais da educación, desde os que se 

promoven importantes actividades 

educativas co selo da renovación. 

Noutra orde de cousas , hai que des

tacar a moi importante participación 

dalgúns en actividades, mesmo di

rectivas, relacionadas co mundo edi

torial galego. 

Asináronse convenios coas Faculta

des de Educaciónde ACoruña, Ourense 

e de Santiago para o recoñecemento 

das nosas actividades deformación e 

a formación de alumnado en período 

de prácticas . 



66 I MEMORIA E PRO XECTO ALlCERCE S PARA MAÑA 

7. INICIATIVAS SINGULARES
 

Ao longo dos 25 anos de Nova Escola 

Galega leváronse a cabo distintas ini

ciativas singulares. Así, na distancia 

poderiamos sinalar a homenaxe que 

en Nadal de 1985 lIe tributamos ao 

profesor Gonzalo Anaya en Compos

tela, a quen a título póstumo a Univer

sidade deSantiago l/e vén de conceder 

a insignia de ouro o 25 de novembro 

de 2008. Algunhas personal idades de 

relevancia internacíonal ouespañolano 

campo pedagóxico teñen intervido en 

Galicia da man de Nova Escola Galega 

dende hai 20 anos. 

Como iniciativas máis recentes pode

mos sinalar: 

-----, 

50 ANIVERSARIO DA 

DECLARACiÓN UNIVERSAL 

DOS DEREITOS HUMANOS 

D~R~Il05 H~MAN05
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A recuperación en 1997 da Biblio

teca particular do inspector-xefe da 

provincia da Coruña no tempo da IIª 

República, D. Manuel Díaz Rozas , 

quen foi o Director da Sección de Pe

dagoxía do Seminario de Estudos Ga

legos (SEG), en colaboración co 

Instituto Galego de Información pro

movido por Sargadelos. A biblioteca, 

interesantísima desde o punto de vista 

psico-pedagóxico, é o mellor patrimo

nio bibliográfico histórico-pedagóxico 

exi stente en Galiza. 

Con ocasión do Centenario da Pe

dagoxía Freinet, celebráronse du

rante 1997 varias actividades de 

difusión desta orientación pedagóxica, 

con varios encontros e publicacións, 

estando entre estas a edición en ga

lego do texto Técnicas Freinet da 

Escola Moderna , o primeiro "clásico" 

pedagóxico editado na nasa lingua. 

Contribución decisiva á celebración 

das Mostras de Ensino en Ferrol dende 

o ano 2000. 

Apoio a diversas iniciativas de 

conmemoración dos 150 anos da 

creación da Escola Normal Superior 

por parte da Facultade de Ciencias da 

Educación en Santiago. 

Contribución ao desenvolvemento 

dos respectivos Día das Letras Ga

legas , con particular intensidade no 

ano 2001, dedicado ao Padre Sar

miento. 
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ACTO DE NOMBRAMENTO de 

SOCIOS DE HONRA de 

NOVA fSCOlA GAlfGA 
Día 13 de Abril.Conferencia no ATEN~O, ás 7 da tarde: 

"APortaciónsde Lorenzo LUlurlaga aos debates 
sobre aInstrucción pública en España". 
__ '-0.· 111I~rllli .. illl. ISu."rc·iro - 

Profesor Titular de Historia de Educación na 

UNIV ERSIDAD de SAN TIAGO. 
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• Integración de Nova Escola Ga lega 

na Platafo rma Nunca Máis , con 

ocasión do desastre ecolóxico do 

Prestige e apoio ás diversas iniciati

vas da Plataforma, incluíndo a cadea 

humana celebrada na Costa da Morte 

o 22 de xaneiro de 2003 e a celebra

ción nos centros de educación da Se

mana Negra . 

• Colaboración co Servizo Municipal de 

Educacióndo Concellode Santiago para 

a convocatoria en 2003 daprimeira edi 

ción dosPremios Educa Compostela 

a favor dainnovación, a calidade daedu

cación e a renovación pedagóxica. 

No ano 2003, co apoio da Consella

ría de Cultura (para a realización da dis

tribución) entregáronse como doazón 

200 coleccións - case completas- da 

Revista Galega da Educación (números 

1-33) a outras tantas Bibliotecas públi

cas de Galiza. 
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• Campaña de apoio á candidatura do 

profesor Xesús Rodríguez Jares como 

Premio UNESCO de Educación para a 

Paz 2005. 

• Sinatura da adhesión de NEG á ini

ciativa Punto Gal, para a consecución 

do dominio galego.gal, e participación 

na asemblea constituínte (2006). 

• Ano da memoria : participación ac

tiva en varias actividades relaciona

das co An o da memoria histórica. No 

acto da propia Asemblea do 2006, na 

Escola fusilada, Xornadas sobre edu

cación, cultura e república, A Galiza 

de Manuel Luís Acuña no ano da me

moria histórica, e o número 13 de 

Vieiros da escola, sobre a memoria, 

entre outros. 

• Apoio ás iniciativas de Ponte nas 

ondas a prol do recoñecemento pola 

UNESCO do patrimonio inmaterial ga

lego-portugués. 

XXV ANIVERSARIO DE
 
NOVA ESCOLA GALEGA
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9. ASOCIADOS E ASOCIADAS DE HONRA DE
 

XXV ANIVERSARIO OE 
NOVA ESCOlAGAlEGA 

1983·2008 

NOVA ESCOlA GAlEGA 

Con ocasión da conmemoración dos 

50 anos de proclamación da IIª Repú

blica, en 1986 a Asociación, que

rendo establecer unha ponte co 

profesorado republicano que nos an

tecedeu e que loitou por unha escola 

pública , democrática, cientifica e 

laica, nomeou asociados/as de honra 

ás seguintes persoas, case todos de 

Ourense: 

•	 Baltasar Vázquez 

•	 Armando Fernández Mazas 

• Viúvas deAbel Carbajales e deLuís 
Acuña 

•	 Eladio Marcos Rodríguez 

•	 Herminio Barreiro (pai) 

•	 Julio Conde Ansias 
•	 Carmen Conde Ansias 

•	 Xosé Sueiro Martínez 

•	 Raúl González 

En 1993, con ocasión dos dez anos 

de Nova Escola Galega foron nome

ados socios e socias de honra igual

mente: 

Avelino Pausa Antelo 

•	 Luís Taboada Camoeiras 

•	 Gregario Sanz García 

Renovamos en 2003 este proceder 

nas persoas de: 

•	 Antm Cal Vázquez 

•	 Dolores Pumariño Vitela 
Dolores Rodríguez Presedo 

•	 Carmela Iglesias Pérez 
Mariano Guizán Sánchez 

Antonio Vázquez Martín 

Efacémolo en 2008 con: 

•	 Rosa Liñares García 
•	 Valentín Arias López 

•	 María Luísa De la Torre Gómez 

•	 Xesús Alonso Montero 
•	 Cristina Álvarez Rodríguez 

Xoán Babarro González 
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10. MANIFESTO DE NOVA ESCOlA (2AlEGA 
LlDO EN COMPOSTELA CON OCASION DOS 
ACTOS DO XX ANIVERSARIO (2003) 

UNHA ESCOl A DA 
CIDADANíA E DA 
DEMOCRACIA 

A MEMORIA 

01 Hai pouco máis de vinte anos que 

a sociedade galega comezaba a dar 

os seus primeiros pasos como na

cionalidade histórica e Comunidade 

Autónoma cun estatuto de autonomía 

política que abría a porta á proxec

ción e construción democrática da 

nosa sociedade, dende nós mesmos. 

02 Naquel contexto, novos educado

res e ensinantes galegos/as decidi

mos crear e poñer en marcha en 

1983 o Movemento de Renovación 

Pedagóxica (MRP) NOVA ESCalA GA

lEGA, tomando en conta a tradición 

pedagóxica europea, hispana e ga

lega e tamén as nosas propias expe

riencias ensaiadas ao longo da 

anterior década. 

03 Era a nosa proposta organizativa 

o intento de construir un espazo de 

debate, plural, de formación , de diá

logo e de maduración de experien

cias e de proxectos de intervención 

pedagóxica na realidade educativa de 

Gal iza, coa consciencia e a vontade 

de querer ser laboriososoperarios in

telectuais a prol de poderse dotar 

dun sistema educativo democrático, 

público, laico e galego; un instru

mento fundamental para poder avan

zar cara un modelo social cada vez 

máis democrático e solidario, á vez 

que libre. Un instrumento para cons

truír unha sociedade reconciliada coa 

súa tradición cultural e lingüística, e 

por iso normalizada arredor da nosa 

lingua. 

04 Naciamos para impulsar unha 

orientación de profunda renovación 

pedagóxica , atenta ao desenvolve

mento integral das persoas, poñendo 

o acento, en particular, nas necesi

dades educativas e formativas das 

maiorías sociais, e en xeral de todas 

aquelas persoas con máis dificulta

desde accesibilidade e de uso do de

reito a un ha educación de calidade. 

05 Na medida das nosas capacida

des fomos dando contido intelectual 

ás anteriores preocupacións a través 

de distintos e laboriosos documen

tos, mediante os que perfilamos os 

nosos puntos de vista. Fixémolo 

tamén a través de encontros e de pu

blicacións, onde fomos examinando 

e contrastando algunhas das prácti-

XXV ANIVERSARIO OE 
NOVA ESCOLA GALEGA 

1983 - 2008 
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xxv ANIVERSARIO DE 
NOVA ESCOLA GALEGA 

1983·2008 

cas pedagóxicas que dan corpo ás 

nosas propostas, patentizando e xe

rando significados visíbe is sobre o 

que é e pode ser hoxe unha nova es

cola galega. 

06 Foi acontecendo isto nun tempo 

contraditorio; de esperanzas erguidas 

polos debates e propostas da Re

forma educativa española, mais 

tamén de desilusións por comporta

mentos polítícos e administrativos 

contrarios ao anterior, que se foron 

intensificando paulatinamente ata vir 

dar a posicións negadoras de ante

riores propósitos enunciados. Foi 

acontecendo nun tempo no que nos 

sentimos acompañados por outros 

ensinantes galegos e do conxunto do 

Estado Español, incorporados tamén 

eles a outros Movementos de Reno

vación Pedagóxica, cos que compu

xemos un valiosísimo tecido feito de 

coñecemento pedagóxico, de von

tade detransformación social, de ma

durez humana e de algún sentido 

utópico preciso para abrir horizontes 

sociais. 

07 Hai dez anos aprobabamos o Ma

nifesto "Que f10rezan cen escolas 

novas" amosando o desexo de ser in

citadores de renovación pedagóxica, 

para que esta se exprese en Galiza 

con creatividade e de múltiples for

mas, como manifestación de vitali

dade social e educativa. 

08 Aquel Manifesto sinalaba que non 

estabamos satisfeitos co presente 

(1993), a pesar dos froitos evidentes 

de nova educación existentes nopaís. 

Pero sostiñamos que había un futuro 

por construír, poñendo alí de relevo as 

nosas propostas sobre o alcance e o 

significado da educación pública e ins

titucional, e sobre os requirimentos da 
súa organización dende as perspecti

vas dunha sociedade democrática e 

galeguizada. Con tal consciencia mar

cabamos tarefas e manifestabamos a 

nosa vontade de seguir aportando a 

nosa contribución. 

o PRESENTE INSATISFACTORIO 

09 Hoxe. no ano 2003, ratificamos 

as posicións alí manifestadas e a 

nosa explícita vontade a prol da re

forma educativa no contexto diná

mico da reforma social. 

10 O certo é que nos anos pasados 

non se camiñou na creación de tan

tas escolas novas como pediamos. O 

balance non é feliz. É a década da 

posta en marcha da Reforma , mais 

tamén da contrarreforma. Posicións 

clasistas e conservadoras en pri

meiro lugar, e aínda tamén a vertixe 

do futuro, levaron a erguer o balado 

da Lei de Calidade na Educación, con 

máis manifestos atrancos que nece

sarias correccións para garantir o 

exercicio do dereito á educación . 
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11 Reduciuse notoriamente e de 

modo fáctico a capacidade de auto

nomía pedagóxica, curricular e orga

nizativa nosistema educativo público, 

que debe ser o eixo vertebrador dos 

procesos educativos institucionais. 

Pola contra, incrementouse o poder 

decisorio no ensino dossectores que 

preconiz an a súa privatización. E así, 

estendeuse o discurso da calidade 

entendida como a xerarquización de 

excelencia s e de fortuna s nunha so

ciedade socialmente desigualitaria . A 

isto veñen contribuír os itinerarios cu

rriculare s cando significan segrega

ción e distribución do alumnado e non 

atención á diversidade. 

12 En conexión co anterior atópase, 

por exemplo , a conduta da Consella

ría de Educación e Ordenación Uni

versitaria cando se distanciou da 

abordaxe educativa de todo o que o 

Prestige ou a guerra no Iraq concita

ban nos centros educativos, descon

siderando as valio sas experiencias 

educativas de educación ambiental e 

de educación para a paz, suscitadas 

por estas realidades conflitivas. 

13 Vivimos en tempos no que os ide

ais educativos e o proxecto de igual

dade que permitiu alumar políticas 

educativas públicas activas están 

sendo contrarrestados e deslexitima

dos por poderosas correntes econó

micas e de opin ión favorábei s á 

globalización neoliberal. Oculto á tec

nocracia , a obsesión pola "eficien

cia", a concepción ahistórica da 

realidade e do coñecemento, a ho

moxeneización cultural, o relativismo 

axiolóxico, o militarismo, a fragmen

tación social insolidaria , ou o dis

curso cidadán-cliente resoan con 

poder mediático e mesmo con eco 

social, en contradición cos ideais edu

cativos aos que nos referimos. 

TAREFAS PARA HOXE E MAÑÁ 

14 Educamos para unha sociedade 

laica, democrática, xusta, pacífica e 

respectuosa coas diversidades, ante 

o que debemos facer da educación 

un instrumento social favorecedor da 

mobilidade social equilibradora, de

bendo buscar puntos de encontro 

entre intereses e dereitos potencial

mente en conflito. Isto implica unha 

política activa por parte das adminis

tracións públicas, favorecer a partici

pación e a correspon sabilidade, 

revalorizar o traballo docente e o seu 

perfil educador, e mesmo a respon

sabilización educativa das familias. 

15 Temos que afrontar dende o en

sino a construción dunha identidade 

cultural e lingüística renovada, en 

tempos de globalización e de multi

culturalismo. O noso en sino debería 

ser un dos axentes mobilizadores 

clave para a vitalidade da cultura e da 
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lingua galega. Esta convición debería 

levarnos a reabrir o debate sobre os 

contido s curriculares do noso sis

tema educativo. Precisamos un pro

xecto cultural suficíentemente claro e 

defin ido; del derivarían unha nova e 

firme estratexia normalizadora da lin

gua e mesmo un proxecto educativo 

acorde coas nosas necesidades. 

16 Non podemos perder de vista a 

centralidade do suxeito que aprende, 

coa súa individualidade e coa rede de 

relacións que o unen á familia e aos 

diversos ambientes sociais, culturais 

e territoriais. Tampouco podemos 

perder devista que aprendizaxe e so

cialización, coñecemento reflexivo e 

emocións a educar, non son elemen

tos a contrapoñer, senón un todo es

pecífico e significativo sobre o que 

hai que intervir pedagoxicamente. 

UNHA ESCOlA GAlEGA PARA O 
FUTURO 

17 Neste vixésimo aniversario de 

NOVA ESCalA GAlEGA renovamos o 

noso compromiso a prol dunha es

cola galega aberta ao futuro, demo

crática e plenamente comprometida 

cos valores da paz, da democracia, 

os dereitos humanos e o desenvolve

mento humano. Un ha e mil novas es

colas, que se comporten como 

comunidades de aprend izaxe com

prometidas co seu medio social. 

Unha escola galega solidaria cos mi

Ilóns de persoas que en todo o 

mundo aínda non teñen satisfeito o 

seu dereito á educación . Unha escola 

galega para vivir, crecer como per

soas e sermos felices. 
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11. PROGRAMA 

Data: Sábado, 13 de decembro do 2008
 
Lugar: Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela.
 

10:00 h.: Benvida e entrega de documentación. 

10:30 h.: Inauguración dos actos polo Presidente de NEG e as autoridades 
convidadas. 

11:00 h.: Mesa redonda Os MRP: o seu papel na actualidade e prospectiva . 
•	 Mª Dolores Candedo Gunturiz, Vicepresidenta NEG (moderadora) 
•	 Ricard Aymerich, presidente da Confederación Estatal de MRP. 
•	 César Trapiello, en nome do MCEP-FIMEM
 

Rui Trindade, en nome do Movimento da Escola Moderna portuguesa.
 

•	 Xoán Costa, presidente da ASPG. 
xxv ANIVERSARIO DE 
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12:30 h.: Pausa-café.	 1983·2008 

12:45 h.: Nomeamento de socios/as de honra: Rosa Liñares García, Valentín, 
Arias l.ópez, María Luísa De la Torre Gómez, Xesús Alonso Montero, 
Cristina Álvarez Rodríguez e Xoán Babarro González. 

13:30 h.: Lectura do Manifesto dos 25 anos de NEG. 
Presentación das publicacións: 

•	 A normalización lingüística. 
•	 Memoria dos 25 anos de NEG: Alicerces para mañá. 
•	 Documento: A nosa palabra para as novas xeracións de educadores/as. 
•	 Vídeo: Voces de Nova Escola Galega . 

14:15 h.: Clausura dos actos polo Presidente de Nova Escola Galega, acom
pañado de todas as persoas que exerceron a Presidenc ia de NEG. 

•	 Remate musical a cargo de Xosé V. Ferreirós. 
•	 Ofrenda floral no Panteón de Galegos e de Galegas Ilustres. 

•	 Fotografía dos/a s asistentes. 

15 horas: Xantar de irmandade. 
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A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda 

 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.

concedida a 

Nova escola Galega


