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Visita do Conselleiro

- O Conselleiro e a responsable técnica presentaron ao Director o proxecto inicial da obra-

Como sinalabamos no número an-
terior deste mesmo xornal, o centro
ampliarase con catro novas aulas des-
tinadas fundamentalmente á nova
Formación Profesional Básica. Así llo
comunicou oficialmente o  Conselleiro
de Educación, Román Rodríguez
González, ao Director do noso Institu-
to, Juan José Pardo Gato, na visita que
realizou en xaneiro.

En concreto a superficie a construír
é duns 100 m2 de planta e situarase a
continuación do edificio principal polo
lado leste, cara ao ximnasio en catro
andares. A nova edificación conta cun
investimento inicial de 339.669 euros

O Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
estivo no noso centro o 22 de xaneiro onde anunciou a licitación

da obra de ampliación

PREMIO NACIONAL ÁS MELLORES

 PRÁCTICAS EDUCATIVAS - CURSO 2003-04

Ao poeta, narrador e dramatur-
go chairego Manuel María

Fernández Teixeiro,nado en
Outeiro de Rei (Lugo) o 6 de
outubro de 1929 e finado na
Coruña o 8 de setembro de

2004, coñecido como
 Manuel María,

adicaraselle este ano o
Día das Letras Galegas
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• Visita do Conselleiro de Educación
• Auditoría

• Entrevista póstuma
D. Ángel Rodríguez Vázquez

 • O Educador Social na Educación
Formal

• A base dos americanos de Bares
•

• Un poeta entre reclutas
• A mediación na resolución

de conflitos

LETRAS GALEGAS
2016

Manuel María

e prevese que estea rematada e lista
para utilizarse ao comezo do vindeiro
curso 2016 - 17.

Durante a visita polas dependen-
cias, o Conselleiro,  detívose especial-
mente nas instalacións de talleres e
laboratorios, amosándose moi intere-
sado no plan de aforro enerxético pro-
movido cos recursos propios do cen-
tro e que ten a súa máxima concre-
ción nas aulas-taller dos ciclos de
electricidade onde está instalado un
sistema domótico de última xeración.
Tamén estivo na aula de Mecanizado
e de Pneumática do ciclo de Electro-
mecánica do Vehículo.
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O Director: Juan J. Pardo

Reafirmación coa Misión do noso instituto

Ás veces, o paso do tempo e a fa

As preceptivas auditorías anuais que nos per-
miten manter a certificación de calidade ISO9000,
celebráronse o 16 e 17 e febreiro para o caso da
interna, e o 3 de marzo a externa.

Esta última contou coa participación da auditora
de AENOR, ---- , quen

Na fotografía vemos un momento da primeira
auditoría externa celebrada no 2002-03; están Jor-
ge Santamarina García (Responable do proceso),
Mª Jesús Cabirta (auditora) e Juan José Pardo
quen, daquela, era o Responsable de Calidade.

Auditorías

O pasado 31 de xaneiro, aos 91 anos de idade, fale-
ceu o ex-profesor  Ángel Rodríguez Vázquez.

Na súa etapa adicada á docencia impartiu Tecnoloxía
do Metal e Automoción e foi Director do centro du-
rante 25 anos.

Ao día seguinte, o 1 de febreiro faleceu Olga Rúa
Tr igo, aos 84 anos de idade.

Desempeñou o posto de limpadora  no noso centro
durante case tres décadas.

FALECEMENTOSFALECEMENTOSFALECEMENTOSFALECEMENTOSFALECEMENTOS

-As nosas condolencias ás súas familias e amigos-
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Días non lectivo
aprobados polo

Consello Escolar:

16 de maio de
2016

GALERÍA: así foi o festival de Nadal 2015

IES MARÍA SARMIENTO
ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
http://www.iesmariasarmiento.net
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ENTREVISTA PÓSTUMA:

A mediados do pasado mes de ou-
tubro, máis ou menos, contactamos
telefóonicamente con D. Ángel para,
ousadamente, propoñerlle facer un
breve traballo (para publicar neste
xornal escolar) en torno á figura do
seu pai. Sabiamos que ese era un tema
moi persoal e importante e, non sen
reparos, propuxémosllo.

Resposta:

No hay problema, cuando quieras
vienes un día por mi casa y habla-

mos; tengo también algunas fotos que
puedes poner en el Provisional pero
me gustaría conservarlas, que no se
perdieran.

Obviamente foi unha sorpresa po-
sitiva que accedera de tan bo grado,
como se estivera desexando reivindi-
car a figura do pintor mindoniense
José María Rodríguez González, des-
aparecido nas américas.

Non se preocupe por iso (o das fo-
tos) que as escaneamos e xa llas de-

A súa vida estivo
ateigada de dificultades
que sorteaba con humor,
ansias de superación e
unha innegable
capacidade de traballo.
Falecido o día de San
Xoán Bosco aos 91anos
de idade, queremos,
dende O Provisional,
renderlle un recordo
reproducindo parte da
entrevista de traballo
que, entorno a figura de
seu pai, José María
Rodríguez González ,
estabamos preparando
coa súa axuda e que non
puidemos rematar

Don Ángel, como era coñecido por todos, era unha persoa entra-
ñable. Paseaba polas polas rúas da vila e gozaba do respecto e

cariño de tantos e tantos alumnos que pasaron polas súas aulas e
aprenderon, non só un oficio, senón tamén a ser xentes de ben.

Cunha memoria envexable, recordaba datas e nomes, ao tempo que
realizaba cálculos para situar feitos relacionados coa súa biografía.
O sorriso nunca abandona o seu rostro, nin sequera para evocar os

momentos máis difíciles da súa existencia.

 D. Ángel
 Rodríguez
 Vázquez

volvo o mesmo día.

Bueno. Yo de esas nuevas tecnolo-
gías, como bien sabes, no puedo en-
señarte nada... (sonríe). Haz lo que
estimes oportuno...

Coma sempre, preguntámoslle pola
súa saúde,

Si no fueran las ruedas...

En alusión á súa perna e á súa ca-
deira da que tivo que ser operado non
facía moito.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



O Provisional Páxina 522 de marzo de 2016

Tal como quedaramos, chamámolo
aos15 días para fixar o momento de
ir pola súa casa e xa notamos na con-
versa unha certa dor e un pouco de
desánimo que nunca antes tiña amo-
sado e pospuxo a entrevista...

Ya te llamaré yo, porque ando un
poco fastidiado. /.../ Gracias por lla-
marme.

Certamente, comentámolo con preo-
cupación no círculo dos seus coñeci-
dos e amigos: non podía estar moi ben
porque D. Ángel era, ante todo, fiel
aos seus compromisos  e máis aínda
se viñan da súa querida Escola de
Maestría á que tanto tempo adicou e
que tanto quería.

A mediados de decembro xa soube-
mos que a súa enfermidade era grave
pero que el, coma sempre, tiña bo áni-
mo e seguía a súa rutina de ler todos
os xornais que caían na súa man e to-
dos os artigos técnicos e libros do seu
interese.

Lamentablemente, deixounos e nós
non puidemos rematar esa lembranza
da figura do seu pai tal como quixe-
ramos, e tal como cremos lle gustaría
a el. Por iso, como decimos na entra-
dilla facemos este pequeno homenaxe
resumindo a continuación o pouco que
tiñamos preparado en torno á figura
do pintor.

Coñecíamos esta historia, que se desenvolve a principios do sécu-
lo pasado, por ser o noso persoeiro nada menos que o pai do que foi
Director e Profesor de Tecnoloxía do noso centro, Ángel Rodríguez
Vázquez; mais, "animámonos" a recuperala para os nosos lectores
despois de sendos artigos publicados na sección  de Opinión da Voz
de Galicia, da man de Antonio Reigosa (cronista oficial de Mondo-
ñedo) e de Carlos Nuevo Cal (cronista de Viveiro), aínda que os
datos aportados nesta ocasión proceden na súa maioría do fillo do
pintor, e por ser unha historia pouco coñecida en Viveiro.

José María Rodríguez González naceu en Mondoñedo, o 7 de de-
cembro de 1895; moi novo casou con Isabel Vázquez, e despois de
levar uns anos residindo en Viveiro, en 1926, decide viaxar aos Es-
tados Unidos de norteamérica  por mor da Sesqui-Centennial Inter-
national Exposition de Filadelfia (que se celebraba conmemorando
o 150 aniversario da Independencia americana). Antes desa data,
traballou de pintor e muralista decorando as igrexas de Santa María
de Chavín e a de Santa María de Ourol e tamén asinou a embocadura
do desaparecido Teatro Moderno de Viveiro. Sábese que se une en
sociedade ao arquitecto J. Woyte e que se dedica a decorar igrexas,
mesmo en Canadá, e que chegou a traballar facendo decorados en
Hollywood; pero, lamentablemente, a súa familia perde o contacto
con el cando se atopaba por Greensburg (Indiana).

Obviamente, D. Ángel non recordaba a seu pai, un pintor que pasara
pola Real Academia de Belas Artes de San Fernando en Madrid. D. Ángel
dicianos  que seu pai “Era un poco bohemio como todo buen artista”.
Bolseiro da Deputación de Lugo e discípulo de López Mezquita, marcha
para Estados Unidos cando Ángel ten unicamente dous anos e súa irmá
aínda non nacera. “Ella vino al mundo estando mi padre de travesía hacia
a América”. Como dixemos, a razón da viaxe é a de participar nunha expo-
sición que se celebraba en Filadelfia. Dende o momento de partida no ano
1926, ata 1932, a familia mantén comunicación con el, e a partir desta
última data pérdenlle a pista. “Sabiamos que le iba bien porque dirigía una
empresa de restauración de templos y monumentos históricos, y tenía a su
cargo más de veinte personas, entre pintores y arquitectos”.

A pesar desta traxedia, na casa sempre se falou del. “Mi madre quería que
perdurase su memoria” . Hai que salientar tamén que a relación cos avós
paternos se mantén inalterable. De feito di Ángel: “Nos trasladamos de
Viveiro al Castañal (San Pedro de Valcarría). Allí viviamos como una
gran familia, con mis primos, que para mi eran como hermanos y con un
primo carnal de mi madre al que llamábamos tío”.  Falaba deste duro epi-
sodio da súa vida sen resentimento. Dicía que nunca sentiu ningún tipo de
carenza, grazas a unha nai afectuosa á que lle debía todo.
(Redacción)

José María Rodríguez González, pintor mindo-
niense, casado en Viveiro e desaparecido nos

Estados Unidos

NENO COLLENDO FROITA. Este cadro figura
nos fondos de reserva do Museo Provincial de
Lugo e, aparentemente, foi entregado á Diputa-
ción segundo o acordo do becario, alá polo 1916
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Aínda que vimos aquí

non é por facer mal,

vimos por anunciar

que estamos no carnaval.

Vinde nenas!

Vinde nenos!

Non quero caras de penas

e de choros de nenos

O entroido imos festexar

filloas e orellas

comeremos a fartar

De disfraces non falemos

que iso non faltará

Que ledicia! que festa!

Que chea de risas...!

Son os ananiños que se divirten

mirando cousas do arcón da

                                             vella Alba.

E non é para menos,

que estamos no entroido.

Adeus martes do entroido

unto vello e longainza,

escondeivos compañeiros

que hoxe é noite de cinza.

-Cristina González Fraga 1ºC-

Os gañadores do concurso foron "La joven de la perla" de
Johannes Vermeer ( Paula González Murado ) e

entroido 2016

"Perros jugando al póker" de Coolidge (alumnos de 4º de ESO-B)
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O venres 5 de febreiro celebramos o
concurso de disfraces da biblioteca. Como
supoñeredes, este ano o tema que debían
ter en conta os participantes era "Cadros
e Pinturas famosos de todos os tempos".

O nivel foi moi alto e por iso o xurado
decidiu outorgar dous premios, un
individual e outro grupal. Susana
Quintela, responsable da biblioteca,
quere agradecer a súa axuda e dedicación
ao grupo de colaboradores da biblioteca,
aos titores e moi especialmente a todos
os concursantes.

CONCURSO DE

DISFRACES

-Rosalía Fdez. Barcón-

- Á
lv

ar
o

 F
d

ez
. 1

º 
ES

O
 C

 -



O ProvisionalPáxina 8 18 de marzo de 2016

SAN XOÁN BOSCO 2016
O 30 de xaneiro reuníronse os xubilados do IES María Sarmiento nun xantar de confraternidade como vén

sendo habitual dende fai moitos anos. A data conmemora tamén a festividade de San Xoán Bosco que, noutra
hora, tivo unha grande repercusión na Programación Xeral Anual do noso centro

Nesta ocasión, -comezando pola esquerda, de pé-, están
Maricarmen Vázquez Vale, Asunción Juíz Vázquez,

Dolores Núñez Estévez, Generoso Míguez Martínez,
Enrique Pérez García, Andrés García Vázquez, Manolo

Álvarez Otero, José Veiga Candia, José Mª Leal López e

José Díaz Trasancos.  Na mesma orde, sentados aparece en
primeiro lugar Pablo Mateo Chao, Francisco Rivera

Álvarez, José Luís Campo Ansede, Ramón Isaach Martínez,
Xosé Euloxio Rubert Méndez, Pedro Álvarez Expósito e

Emilio Casariego Carballés.

De novo, catro alumnos volverán a rea-
lizar parte do módulo de formación en cen-
tros de traballo (FCT) en Potenza (Italia),
despois da boa experiencia do ano pasa-
do, dentro do programa de Erasmus +
“PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EURO-
PA” NÚMERO DE CONVENIO 2015-1-
ES01-KA102-014933, e despois de reali-
zar o oportuno proceso de difusión e pro-
moción da mobilidade para realizar parte
das prácticas fora do noso país. Dispo-
ñiamos de seis prazas para este novo pro-
grama, é so se cubriron catro, reunindo
os candidatos as condicións para poder
acceder a o mesmo, onde se establecen
unhos criterios de selección como son:

1º Expediente académico, actitude e  ap-
titude do alumno participante.

2º Interese, motivación  e posibilida-
des reais de realizar a actividade.

3º Coñecemento do idioma italiano.
4º Recursos complementarios
Resultaron admitidos: tres alumnos do

ciclo medio de Carrozaría: Jalil Housni

Bahi-Edine , Ángel Casbella Sixto  e  Cris-
tian Gil Díaz ; xunto a eles viaxará, un alum-
no de Soldadura e Caldeiraría: Adrián San-
tos Díaz.

Realizarán ás prácticas dende o 1 ata o
31 de outubro.  Parabens!

FCT en Italia



ñññññ

O Provisional Páxina 9

n:
t.l

.

18 de decembro de 2016

- actividades organizadas polos responsables da biblioteca neste
trimestre que remata hoxe -

Concurso de relato curto

Nesta edición do concurso, a

gañadora foi Nuria Díaz Otero de

1º de ESO A co seguinte texto:

Abandonan, primeiro un e logo

o outro porque os bicos e

os abrazos non

son a única

maneira de que

unha persoa

sexa amada. Os

bicos máis fugaces

ou máis

apaixonados non

son os máis queridos. O corazón

decidirá se é ou non aquela persoa

especial que che fará chorar de

alegría ou rir cando estás triste.

Isto todo reflexioneino cando o

amor apaixonado de Xulieta e

Romeo acabou en algo que puido

ser. Esa aventura que rematou con

dúas vidas, dúas familias, dous

beizos de amor que acabaron

afundidos nun mar de tristeza e

soidade.

Ónde se atoparía Shakespeare

no momento en que  escribía esta

traxedia? Qué destrúe millóns de

corazóns?

Eu sei o que é sentirse así,  que

unha persoa a que amas

desapareza. Mais iso xa non

importa. A vida acábase dunha

maneira ou de outra e os nosos

pensamentos acabarán afogados

nese mar de tristeza e soidade.

A iniciativa de "Bibliotecas Escolares So-
lidarias", (Plan LÍA), acolle varias accións
de voluntariado cultural relacionadas coas
bibliotecas e a lectura, tendo como refe-
rencia o papel da biblioteca como espazo
de convivencia e de compensación de
desigualdades.

Pois ben, o IES María Sarmiento vén
de acollerse a esta acción para o cal con-
tará coa coordinación da responsable da
nosa biblioteca, Susana Quintela; os
alumnos de ensino secundario, bachare-
lato ou formación profesional poderán
exercer o voluntariado na biblioteca e re-
coñeceráselles o tempo de colaboración
cun diploma expedido pola Direc. Xeral
de  Xuventude e Voluntariado ou certifi-
cado de horas realizadas.
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fai 20 anos

fai 5 anos

Nº 50, publicado o 23 de xuño de 2011
• Intercambio co LicèeRènè Descartes de Rennes • Obras e
auditorías • Datos meteorolóxicos semestrais • Entrevista a
Manuel Mira Martínez • Reunión anual dos xubilados • Bienvenus
Chez Vous • O paradoxo de Fergusson •  O cine e a literatura na
poesía de Lois Pereiro • SUPLEMENTO nº 6 • Experiencia Abalar
• Planificación de estudos 2011-12 • Xubilacións • O dÌa da fin do
mundo •  Charley Patton • 2011 Ano Europeo do Voluntariado

Nº 35, publicado o 7 de abril de 2006
• Revisión total do sistema de calidade •  O IESMASA participa
no programa PISA • A festa do San Xoán Bosco • Como se vive a
Lei antitabaco • Algoritmo • A biblioteca escolar e a CDU
• O bruxo do Pozo • Otis Spann • Entregado o premio do INEGA ao
Dep. de Tecnoloxía • Campaña de vacinación contra a meninxite

Portada do nº 5 de 3 de maio de 1996
 • A rede que nos enreda  • As papeiras  • O Proxecto de rede de
centros  • Investigación sobre os accidentes no automóbil • Lenda
e historia da Illa da Colleira  • Presupostos do centro para o
exercicio 1996  • Eu o antroido • Demonios • 1995, e chegaron os
Rolling Stones a Xixón • O FSE financia os ciclos da
FP Específica

Nº 20, publicacion 6 de abril de 2001
• Continuámo-lo acondicionamento do recinto escolar • Novos
medios • En la búsqueda de un tiempo mejor • A cova da doncela
•  El naufragio de la fragata Magdalena ... (II)• As palabra máxicas
• Como ser un "jaker" • CCP • Acceso á Universidade • A reforma
da reforma
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O EDUCADOR SOCIAL NO ÁMBIT O DA EDUCACIÓN FORMAL
ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN E DESENVOLVEMENT O DE COMPETENCIAS (I)

    INTRODUCIÓN:

Esta publicación constitúe un
resumo dun traballo máis amplo
do noso coordinador; pensando
nos momentos actuais nos que se
está implantando ensinanzas
como a FP Básica cunha alta
carga de valor social, o traballo
que puidera desenvolver un
Educador Social adscrito ao
Departamento de Orientación
debería, polo menos, ser conside-
rado.

Con ese ánimo e co permiso do
autor, reproducimos pois parte
dese estudo desexando provocar
entre os nosos lectores o debate
sobre a importancia de contar
con equipos interdisciplinares que
poidan atallar problemas para os
que a maioría do profesorado non
estamos preprados.

Correspóndense o estudo de re-
ferencia coas directrices xerais es-
tablecidas na liña de "Deseño,
desenvolvemento, organización e
avaliación de modelos e prácticas
innovadoras de formación para
profesionais, institucións educati-
vas e comunidades multiculturais"
da Facultade de Educación da
Universidade Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED).

Do título do mesmo,
despréndense xa as intencións
iniciais de levar a cabo unha análise
funcional das áreas de traballo

obxecto da Pedagoxía Social, no ámbito
da educación formal, para propoñer
accións sustitutivas ou complementarias
ás que configuran os diferentes proce-
sos, de cara á mellora dos mesmos den-
tro das competencias que o Educador So-
cial pode exercer nese ámbito.

Aínda que o enfoque (1) que se pre-
tende coa realización do traballo se co-
rresponda, en maior medida, co
desenvolvemento dunha experiencia (2)
centrada no estudo e deseño dunha ini-
ciativa de intervención socioeducativa e
a súa aplicación práctica, tamén conleva
a formulación teórica de supostos de in-
terese e o recurso á exposición e valora-
ción de teorías e investigacións do ámbi-
to pedagóxico.

Na avaliación do traballo manéxanse
indicios e indicadores para establecer as
conclusións e, ademais, a avaliación é in-
herente á realización de calquera

traballo científico.

O gráfico, de elaboración propia, que
se expón a continuación trata de deli-
mitar e clarificar estas cuestións refe-
ridas aos aspectos a traballar, dende a
perspectiva das competencias do Edu-
cador Social, contextualizadas dentro
das tarefas diarias dun centro de ensino
regrado, polo tanto moi pautadas.

Por outra banda, dado que o centro
educativo de referencia (3) conta
cunha acreditación de calidade
ISO9001/2008 (4), partindo do PR índi-
ce (5) da súa organización interna,
pódense verificar as mesmas cuestións,
neste caso dende unha perspectiva
máis global dado que dita norma pro-
porciona unha rede de xestión integra-
da e composta de diferentes procesos
agrupados en oito apartados (6).

A área elixida, como se dixo,
correspóndese cos aspectos
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ELABORACIÓN PROPIA: Néstor Timiraos Labaen

(1) Teórico. Ten como centro de interese a exposición e valoración de teorías e investigacións elaboradas sobre un tema en particular.
(2) Desenvolvemento dunha experiencia. Trátase dun enfoque centrado no deseño dunha iniciativa de intervención socioeducativa e a súa aplicación práctica.
Avaliación dunha experiencia. Proposta de criterios e indicadores de avaliación que se aplicarán a unha experiencia práctica.
(3) IES María Sarmiento - Viveiro (Lugo).
(4) A ISO9001/2008 é unha norma de ámbito xeral; está elaborada a través de comités técnicos pola Organización Internacional de Normalización que é unha Federación Mundial de Organismos Nacionais
e os nos que participan organizacións públicas e privadas de máis de 100 países. A súa aprobación, ou rectificación, require un mínimo do 75% dous comités; polo tanto, podemos dicir que é referente de
consenso. Promove a xestión baseada en procesos, cun enfoque claro cara ao cliente e unha filosofía de mellora continua; os requisitos son xenéricos, pretendéndose que poidan ser aplicables a todo tipo
de organizacións; polo tanto debe ser contextualizada para a aplicación práctica a calquera proceso ou servizo.
(5) Documento que enumera e agrupa os diferentes procesos educativos e de xestión.
(6) Apartados: 1) Obxectivo Mellora continua; 2) Normas, normativa oficial. Norma ISO9001; 3) Definición, Alcance, Cliente; 4) Requisitos xerais, Requisitos documentación, Documentos, Rexistros; 5)
Responsabilidade da Dirección; 6) Xestión de recursos, Formación, Infraestructura; 7) Prestación do servizo, Requisitos cursos (oferta), Compras, Programación, Acollida, Actividades de aula,
Orientación, Calibración, Valoración de nivel; 8) Medición, Análise de datos, Conformidade, Plans control, Accións, Auditorias, Políticas de calidade, Planificación, Revisión.
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socioeducativos no contexto da edu-
cación formal. Xustifícase esta elec-
ción en base a aspectos relativos ao
desenvolvemento da carreira profe-
sional, o desexo de mellora da prácti-
ca educativa diaria, a necesidade de
dotar ao equipo multidisciplinar do-
cente da figura do Educador Social, ou
a conveniencia de clarificar e delimi-
tar as funcións dos diferentes
profesionais implicados na
tarefa educativa.

Para levar a cabo o
traballo conto coa cola-
boración da Dirección e
do profesorado de
Pedagoxía Terapéutica
do Instituto de Educa-
ción Secundaria "María
Sarmiento" de Viveiro
(Lugo).

* * *

FUNDAMENTACIÓN

A Educación Social
toma como referentes
básicos e científicos (7) á
Pedagoxía Social, a
Socioloxía, a
Antropoloxía e, tamén, a Filosofía .

Trátase dun amplo abano de teorías
educativas baseadas nos anteceden-
tes históricos da educación e en diver-
sas técnicas de intervención, sempre
apoiados por unhas amplas competen-
cias en materia de comunicación.

Así, da Pedagoxía Social, interésanos
coñecer as súas antecedentes históri-
cos e diversas tendencias. Tamén, a
propia Educación Social como obxecto
da Pedagoxía Social, os campos de
traballo, as actuacións segundo as di-
ferente idades evolutivas e, como non,
o liderado, a dinámica de grupos e di-
ferentes técnicas sociométricas.

Aínda que, tradicionalmente, a Edu-
cación foi concibida como un proceso
de socialización (Tiana Ferrer, A. e

outros, 2009) non debe-
mos esquecer que é ne-
cesario compaxinar as
tarefas de formar
persoas para o seu
d e s e n v o l v e m e n t o
harmónico, no plano
holístico, coa necesaria

adquisición de coñecementos, habili-
dades e competencias que lle permi-
tan interactuar co medio do xeito máis
eficiente posible.

Pero sen dúbida, a vertente social
da educación é dunha importancia
crucial para o desenvolvemento huma-
no no seu saber, ser e estar cos
demais: vivir en sociedade.

Nos tratados de ética e política da
antiga Grecia xa se incluían reflexións
pedagóxicas que atoparon a súa ex-
presión na docutrina medieval; por
outra banda, Rouseau (1712-1778) re-
comendaba ler "A República de
Platón" xa que o consideraba como un
tratado sobre Educación. Sen deternos
en figuras tan relevantes coma do pe-
dagogo suiízo Pestalozzi (Zúrich, 1746

- 1827) ou Bassedow
(Magdeburso, 1723-1790)
en Alemañia, debemos avan-
zar xa ata o século XIX para
considerar a Pedagoxía So-
cial no plano máis científico
da man pensadores tan sig-
nificativos como:

-O sociólogo francés Emile
Durkheim (1858-1917), figu-
ra clave da Pedagoxía
sociolóxica, que considera-
ba que "A educación é a ac-
ción exercida polas
xeracións adultas sobre
aquelas que non alcanza-
ron aínda o grao de ma-

durez necesario para a vida
social..."

- O sociólogo educativo america-
no John Dewey (1859-1952) promo-
tor dunha orientación máis pragmáti-
ca da formación e o xurdimento da
"educatyional sociology" (8).

-Pablo Natorp (1854-1924), filósofo
e pedagogo alemán que, aínda que
entende a Pedagoxía como social,
tamén senta as bases nas que se apoia
a nosa disciplina.

Por outra banda, dos antecedentes
históricos, é importante fixar cal é a
xénese e situación da Educación So-
cial dentro da Historia da Educación,
particularmente en España.

Remontándonos só ata a Idade Me-
dia (séculos V ao XV) e a situación de
pobreza (9) como compoñente de
orde feudal, resultado da estrutura so-
cial, atopámonos cunha sociedade na
que o pobre lexitima a figura de Cristo
(un pecador elixido para expiar as súas
culpas e, á vez, procurar a salvación
do rico a través da esmola) (10). Ante
os casos de teatralidade (11), rápida-
mente a Igrexa asumiu o papel de
"mediador" entre pobres e ricos
creándose o hospital como institución
de acollida (12).

(7) Documento profesionalizador do Colexio Oficial de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia de maio de 2008.
(8) Corrente resultante da interacción da sociología europea coa cultura americana.
(9) Unha sociedade agrícola sen excedentes; para as clases baixas era suficiente unha mala colleita para levala ao máis extremo pauperismo.
(10) A esmola cumpre tamén un función de incipiente asistencia.social.
(11) Finxir ser pobre.
(12) Posteriormente iniciouse o labor asistencial médica: leprosarios, etc..
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Ao comezo da Idade Moderna (13)
comeza a interacción e intervención
dos poderes públicos na asistencia aos
pobres porque, -unido a unha incipien-
te desacralización (14) -, a pobreza
comeza a ser un problema (15), tanto
en España como en Europa. Así, xorden
as reformas da caridade ou iniciativas
como a de J. L. Vives (1492-1540) que
propoñía a secularización da asisten-
cia con internamiento masivo dos po-
bres en institucións: o gran
encerro (16).

No cambio de século XVI a
XVII comeza a percibirse
unha nova forma de socorro
dos máis desfavorecidos pa-
sando esta ao ámbito de
competencia municipal e
estatal, mentres a
Igrexa segue tendo
unha presenza signifi-
cativa.

Pero é xa no século
XVIII, -despois de que
os ilustrados cuestiona-
sen a función asistencial da
Igrexa-, cando poderiamos
entender que a caridade pri-
vada, -fundamentada na ética
ou na relixión-, pasa a considerarse
unha responsabilidade do propio Es-
tado.

A Revolución Industrial e as súas
consecuencias sociais (17), o denomi-
nado problema social ou "a cuestión
social" propician que ao Estado teña
que adentrarse en cuestións que, en
séculos anteriores, quedaban
enmarcadas exclusivamente no plano
da caridade; estas cuestións
proxéctanse como un dereito a finais

do século XIX.

O Estado de Benestar Benestar (18),
consolidouse nos países máis demo-
cráticos logo da 2ª Gran Guerra; po-
demos considerar que, ata a crise do
petróleo (1973), a súa expansión foi
"explosiva": os seguros sociais, o
dereito á sanidade, o acceso universal
á educación, prestacións de carácter
social, constitúen unha serie de

dereitos inalienables aos cales parece
que, nestes momentos de crises que
vivimos nas primeiras décadas do sé-
culo XXI, debemos renunciar...

Finalmente, dentro deste apartado,
non podemos esquecernos de
correntes educativas que directa ou
indirectamente, influíron no
tratamento da diversidade e da aten-
ción socioeducativa. Só a modo de
síntese citarei:

- O movemento da Escola Nova
(19)

- A Educación Socialista (20)

- O movemento antiautoritario
(21)

- A escola moderna e a Pedagoxía
institucional (22)

- As teorías da desescolarización
(23)

- As teorías personalistas (24)

- O neoliberalismo e a
postmodernidade (25)

Referíndonos á intervención e á
acción pedagóxica, como praxe do
traballo diario, debemos coñecer as

diferentes discapacidades que
afectan ao ser humano, as súas

etapas evolutivas, as
estratexias de diagnóstico
que nos permitan o deseño
de programas de

desenvolvemento social e
cultural, a animación

sociocultural, a mediación e
orientación familiar, co princi-

pal obxecto de previr a exclusión
social. Así resulta determinante

coñecer as diferentes etapas e
paradigmas asociados á intervención
pedagógica no ámbito social.

Na antigüidade era habitual, -en so-
ciedades como a espartana-, o infan-
ticidio de nenos considerados
"anormais", mentres que noutras
máis antigas, como a exipcia ou a
chinesa (26), venerábanse ou acep-
taban estas patoloxías (Ibáñez López,
P., 2002).

Na Idade Media, os anormais, eran

(13) Etapa que abarca desde a toms de Constantinopla polos turcos no ano 1453, ou da decuberta  de América (1492), ata o inicio da Revolución Francesa (1789).
(14) A pobreza deixa de ser unha virtude para converterse en defecto.
(15)  Anos prolongados de crises, aumento espectacular da natalidade, estalidos e revoltas sociais.
(16) Denominación atribuída a M. Foucault. Tamén hai autores, como Melossi ou Pavarini, que consideran a estas institucións precursoras do cárcere moderno.
(17)  Explotación, paro, perda de dereitos alcanzados logo da Revolución Francesa de 1789.
(18) A crise do 29 do pasado século marcou ese punto de inflexión que deixou patente a necesidade da intervención pública.
(19) As primeiras escolas novas creáronse a finais do XIX difundindo o principio, xa defendido desde a revolución francesa, da obrigación dos gobernos de estender a educación a todo o pobo.
(20) Ademais dos referentes en Marx e Engels, podemos considerar as experiencias de Makarenko, Gramsci ou o personalismo educativo en Sujomlinski.
(21) Leon Tolstoi, Robin e a Educación integral, a Escola moderna do catalán Ferrer Guarda, a experiencia de escola libertaria de Summerhill ou as "non directividade" de C. Rogers, constitúense como
"elememtos" significativos deste movemento.
(22) A súa figura máis salientable é C. Freinet.
(23) As teoría sobre desescolarización de M. McLuham ou  a "aula sen muros" de I. Illich, xunto a outras alternativas non menos controvertidas, como as de Coombs ou Faure, foron suscitadas nos anos ̀ 70
do século XX.
(24) O seu máximo representante foi Paulo Freire e a escola Barbiana.
(25) Pódese entender como unha filosofía antihumanista e individualista onde todo, incluso a Educación, debe responder a criterios de rendibilidade económica.
(26) Confuccio (551-478 a. de C) sinalou a responsabilidade cara aos máis débiles.
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rexeitados, temidos e, case sempre,
esquecidos; noutros casos
confundíanse cos pobres e eran
obxecto da caridade, como se dixo no
apartado anterior (27).

Co Renacemento comeza un pa-
radigma asistencial-rehabilitador
operado polas ordes relixiosas que
consideran que algunhas deficien-
cias podían ser tratadas.

En 1755, o abade Charles Michel
de L´Epee crea unha escola de
xordomudos ou Luís Braille, a finais
do XIX, establece o método de lec-
tura táctil para cegos.

Pero realmente como precurso-
res, ou renovadores, da Pedagoxía
contemporánea desde o punto de
vista xeral e de atención das
discapacidades (28) podemos citar
a Rousseau, Pestalozzi e Froebel. O
primeiro aporta ideas fundamentais
para a educación dos "atrasados";
mentres, o suizo crea o Iverdum que
basea a súa metodoloxía na educación
intuitiva; pola súa banda, Froebel
(1782-1852) promove o primeiro
Xardín de Infancia introducindo o xogo
e as cancións como centros de intere-
se (os seus famosos dons) para esti-
mular o desenvolvemento intelectual.

Para chegar a concepcións máis
actuais da discapacidade, -baseadas
xa no paradigma da autonomía
sociopersoal-, non podemos esquecer
correntes como a da saúde fundamen-
tada en tratamentos médicos ou
psicolóxicos; figuras como o psiquia-
tra francés Philippe Pinel (1745-1826)
quen, a finais do XVIII, libera das
cadeas a pacientes dun manicomio,
Esquirol (1772-1840) para o que a "idio-
cia" constitúe un estado de falta de
desenvolvemento, ou Seguin (1812-
1880) reformador das institucións
para "atrasados mentais" estable-
cendo a necesaria colaboración entre
médicos e pedagogos.

Situándonos xa en pleno século XX,
atopamos figuras significativas, como
Vygotski, Piaget, Decroly e María
Montesori.

Lev Vigotsky (1896-1934) teorizou
sobre a construción social da
aprendizaxe na súa famosa ZDP (zona
de desenvolvemento próximo). Jean
Piaget (1896-1980) fixo os seus apor-
tes ao estudo da infancia e difundiu a
súa teoría sobre o desenvolvemento
cognitivo e a intelixencia; o belga O.
Decroly (1871-1932) médico e peda-
gogo, creou a Escola para a vida me-
diante a vida (Ecole de l'Ermitage),

onde aplicou os métodos con nenos
"irregulares" escolarizados con nenos
de "intelixencia normal", un exemplo

incipiente de escola inclusiva. Pola
súa banda, María Montessori

(1870-1952) crea a "Casa dei
Bambini" e desenvolve o seu fa-

moso método baseado no
amor e ambiente creado ao
redor do neno (29).

O Educador Social apóiase
tamén en diferentes teorías e
técnicas: estatística, tecno-
loxías da información e comu-
nicación, didáctica, ..., que lle
aportan as competencias bási-
cas para o desenvolvemento da

súa carreira profesional nos di-
versos ámbitos de actuación.

É esencial o coñecemento das
tecnoloxías da información e da co-

municación en toda a súa amplitude,
non somente como ferramenta
comunicativa, senón, polo potencial
socioeducativo que conlevan e o uso
crítico das mesmas nunha sociedade
glocal: "A era da información é a nosa
era" (Manuel Castells).

Tamén se necesita coñecerse a  un
mesmo e saber escoitar. Habilidades
relacionadas coa Intelixencia Emocio-
nal e a súa relevancia sobre as
relacións humanas xa foron descritas
por Howar Gardner (30) en 1983 den-
tro da súa teoría das "intelixencias
múltiples" que posteriormente,
popularizou Daniel Goleman (31).

Outro apartado importante ten que
ver cos comportamentos inter-
personais e a psicoloxía social: técni-
cas grupais, liderado, motivación, ne-
cesidades, ... "A comunicación
empregada para transmitir unha de-
terminada cultura xa supón parte desa
cultura" (Fisher, 1993).                   (R)

-CONTINUARÁ-

27) Recordemos que nos hospitais acollíanse a pobres, discapacitados, orfos e ata peregrinos
(28) Ata ese momento as discapacidades de tipo intelectual foran obxecto de escasa atención.
(29) A Metodoloxía Montessori é tanto un método como unha filosofía da educación; a partir das súas experiencias con nenos en risco social manifestou o seu respecto cara a eles
e á súa impresionante capacidade de aprender.
(30) Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.
(31) Intelixencia emocional.

NOTA: AS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EXPLICITARANSE NA 2ª PARTE DESTE ARITIGO (Nº 63 DE O PROVISIONAL)
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www.edu.xunta.es/centros/iesmariasarmiento/

Neste trimestre xubílase o pro-
fesor de Mantemento de Vehícu-
los e Vicedirector do centro, Víc-
tor Manuel Otero Formigo.
Dende o ano 1975 ata a crise

do Golfo de 1991 desenvolveu a
súa carreira profesional como
Oficial de Máquinas da Marina
Mercante; nese ano, incorpórase
á Educación con destino na Uni-
versidade Laboral de Ourense.
Posteriormente, a mediados dos
90, traballou no IFP do Carbali-
ño e no de Ponteceso, obtendo
destino por primeira vez para o
noso centro no curso1995-96.
Despois de aprobar as oposi-

cións, estivo destinado no IES
García Barbón de Verín onde foi,
ademais, Secretario.
Dous cursos máis tarde vén des-

tinado definitivamente para o
IES María Sarmiento onde era o
Vicedirector.
Desexámoslle moita sorte nes-

ta nova etapa vital.

Xubilación:
VÍCTOR

OTERO FORMIGO

iesMASA

P
A

E

as m
ates

molan!!!

Como se indica no artigo 8 da Orde do 8 de xuño de 2015 pola que
se aproba o calendario escolar para o curso

2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na
Comunidade Autónoma de Galicia,

do  7 ao 11 de marzo celebramos a Semana da Prensa.
No noso centro vén sendo habitual que celebremos esta conmemora-

ción cunha exposición de xornais escolares de toda Galicia; tamén, os
deparatamentos deben adicar unha desas xornadas a traballar coa

prensa como recurso didáctico.

xix semana da prensaxix semana da prensaxix semana da prensaxix semana da prensaxix semana da prensa
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A LÓXICA D AS MATEMÁTICAS E A "LÓXICA" HUMAN A

As matemáticas están
presentes en todos os aspec-
tos da nosa vida. Para o des-
gusto dalgúns están ata no
currículo escolar. A imaxe
que lle queda a algunhas
persoas é a de sumar frac-
cións, dividir con decimais,
obter raíces cadradas,
resolver ecuacións, ... Algo
que parece moi alonxado da
vida real. (De feito, os roma-
nos, que tanto se estudan en
Historia, Cultura clásica e
Latín non estudaban ecua-
cións. A razón é moi sinxela:
sempre obtiñan o mesmo
resultado X=10, independen-
temente da ecuación.
Obviamente é unha broma.
De feito a letra “x” para
representar a incógnita nas
ecuacións non se introduciu
ata o século XVI por
François Viète.)

Como dicía no imaxinario de moita xente as
matemáticas non teñen nada que ver coa vida
real. De feito, tampouco ten nada que ver coa
práctica diaria das matemáticas. Os matemáticos
non son un grupo de seres asociais que se xun-
tan en aulas escuras (como alquimistas de tem-
pos pretéritos) a resolver ecuacións sen máis
nunha pizarra. (Algún haberá, como en todo co-
lectivo grande.) Unha idea moito máis precisa da
práctica das matemáticas sería a expresada por
Marcus du Sautoy na introdución do documen-
tal da BBC “History of Mathematics” que di

“Desde os comezos da historia os seres hu-
manos loitaron por comprender as leis funda-
mentais do mundo físico. Intentamos descubrir
as regras e normas que determinan a natureza
dos obxectos que nos rodean, e a relación com-
plexa que teñen con nós e entre si. Todas as
sociedades do mundo, durante miles de anos,
descubriron que había unha disciplina que lles
permitía acceder, máis que as demais, a certa
comprensión da realidade subxacente do mun-
do físico. Esa disciplina son as matemáticas.
Son Marcus du Sautoy e son matemático. Véxo-
me como un buscador dos patróns que se ocul-
tan detrás do caos aparente e a complexidade
do mundo que nos rodea.”

Na miña opinión persoal, é unha a mellores e
máis concisa explicación do que é o traballo dun
matemático. Pero non imos falar de cal é a labor
diaria dos matemáticos, senón dalgunhas cou-
sas que deberíamos saber deste colectivo. Nas
seguintes liñas imos presentar algo que si se
sabe doutras ramas do coñecemento pero non
das matemáticas.

Medallas Fields
Todos sabemos o que son os premios Nobel.

Alfred Nobel, industrial sueco e inventor da ni-
troglicerina, instituíu en 1901 os premios, que
levan o seu nome, de Física, Química, Medici-
na, Literatura e Paz. O de Economía estableceu-

se moito máis tarde, no ano 1968. Este premio
pode ser gañado de forma individual, ou re-
partido entre un máximo de tres persoas, ou
non ser concedido algún ano en determinado
campo. A súa contía ronda os 10 millóns de
coroas suecas que, ao cambio, é máis dun mi-
llón de euros.

Como estamos falando de matemáticas, ve-
mos quen non hai premio Nobel de Matemáti-
cas. Por que? Existe unha lenda urbana acerca
de porque isto é así. Como boa lenda urbana
está sen confirmar e non ten moito viso de ser
certa. A lenda di que Alfr ed Nobel non estable-
ceu un premio de matemáticas porque o mate-
mático Mittag-Leffler tivo un romance coa súa
muller. Resulta un pouco difícil de crer porque
Alfred Nobel nunca se casou. (Iso non é obs-
táculo para non continuar coa lenda e dicir que
o romance foi cunha noiva. De feito, isto é
práctica habitual nalgúns programas de televi-
sión, cuxa audiencia se mide en googoles. Pero
iso é desviarnos do tema.) Algo con posibili-
dade de ser máis real é que houbera unha certa
hostilidade entre eles. Dado que Mittag-Le-
ff ler tería moitas posibilidades de gañalo, Al-
fred Nobel tería decidido non incluír as Mate-
máticas na lista e problema solucionado. Tam-
pouco hai probas documentais desta asevera-
ción. Quizais Nobel quería establecer só un
premio para os avances en ciencias aplicadas,
paz e literatura. Isto quítalle moito morbo ao
asunto, pero probablemente sexa a verdade.
Non hai ningunha teoría matemática nin lei fí-
sica que diga que a natureza nos debe satisfa-
cer nese aspecto.

Debido a esta falta de premio Nobel de ma-
temáticas o matemático canadiano John Char-
les Fields instituiu a medalla Fields, que é con-
siderara o equivalente do Nobel. A primeira
vez que se concedeu foi en 1936. A partir de
1950 concedeuse con regularidade cada catro

-Manuel Fernández López-

 (Doutor en Matemáticas)
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anos. Entrégase no congreso internacional de
matemáticas que se celebra cada catro anos a
un máximo de catro matemáticos. Hai unha
diferencia notable cos premios Nobel. A me-
dalla Fields só se outorga a matemáticos me-
nores de 40 anos, para que sirva non só de
recoñecemento aos seus descubrimentos se-
nón tamén de estimulo para obter máis resul-
tados. O premio Nobel pode concederse como
recoñecemento polas contribucións ao longo
de toda unha carreira profesional.

Houbo varios españois que gañaron os pre-
mios Nobel. O de Medicina: Se-
vero Ochoa e Ramón y Cajal
(non compartido, era só un
señor de nome Santiago);
o de Literatura: Vicen-
te Aleixandre, Jacin-
to Benavente, Ca-
milo José Cela
e José Eche-
garay. Sen
embargo,
ningún matemático español gañou a medalla
Fields. Neste campo gañan por goleada Fran-
cia, Reino Unido, Rusia e EEUU.

Pode parecer sorprendente pero houbo xente
que renunciou a estes premios. O escritor e
filósofo francés Jean Paul Sartre renunciou
ao Nobel de Literatura en 1964 “porque esti-
mou que tiña facía certo tempo un color polí-
tico”. O matemático ruso Grigory Perelman
rexeitou a medalla Fields que podería ter reco-
llido no congreso internacional de Madrid no
ano 2006. Non foi a súa única renuncia.

Problemas do Milenio
No ano 1900 o matemático alemán David

Hilbert deu unha conferencia en París, no
Congreso Internacional de Matemáticas. Na
dita conferencia propuxo 10 problemas de
matemáticas que aínda non se resolveran e
consideraba de fundamental importancia para
o futuro do desenvolvemento das matemáti-
cas. A dita lista completouse posteriormente
ata ter un total de 23 problemas. Algúns resol-
véronse e outros aínda non.

Imitando en certa maneira a lista de Hilbert,
no ano 2000 un grupo de matemáticos pro-
puxo os 7 problemas do milenio. Quen sexa o
primeiro en resolver un destes problemas re-
cibirá un premio económico dun millón de
euros. Este premio é outorgado polo Clay Ma-
thematics Institute, fundado polo millonario

Landon T. Clay e a súa muller Lavinia D.
Clay en 1998.

Conscientes da importancia do coñecemen-
to matemático, e co fin de fomentalo e promo-
cionalo, instauraron os ditos premos. Os pro-
blemas mencionados pódense consultar na
páxina web http://www.claymath.org/millen-
nium-problems

Non vos molestedes en intentar resolver o
da conxectura de Poincaré, porque xa non é
unha conxectura. O matemático ruso Grigory
Perelman foi quen de resolvelo usando o fluxo

de Ricci. De feito probou un resultado máis
forte: a conxectura da xeometrización de Thurs-
ton. Ten que ver coa xeometría das variedades
tridimensionais. Sen embargo, renunciou ao
millón de dólares que lle correspondería.

As ideas de Perelman son orixinais e moi
brillantes, pero parten de ideas iniciais de Ri-
chard Hamilton que foi o que introduciu o
fluxo de Ricci nos anos 80. Despois de obter
resultados importantes, pero parciais, non rea-
lizou ningún avance significativo porque se
atopou cun problema moi técnico, debido ás
posibles singularidades que aparecían. Iso non
lle impediu pedir o medio millón de dólares
que segundo el lle correspondía. Obviamente
non lle foi concedido.

Outro que lle quixo restar mérito ao traba-
llo de Perelman foi o gran matemático chino
S.-T. Yau, gañador da medalla Fields. Des-
pois de que Perelman fixese públicos os seus
traballos formáronse varios grupos de traba-
llo para verificar se os resultados de Perelman
eran correctos. Un deles estaba composto por
H.-D. Cao e X.-P. Zhu. Detallaron e comple-
taron moitos dos argumentos de Perelman,
publicando o traballo resultante, de máis de
300 páxinas, "A complete proof of the Poin-
caré and geometrization conjectures - applica-
tion of the Hamilton-Perelman theory of the
Ricci flow" na revista Asian Journal of Mate-

matics (cambiaronlle o título, porque o orixi-
nal non mencionaba a Perelman). Yau promo-
veu a proba dos seus discípulos e compatrio-
tas e o traballo inicial do seu colega Hamilton
restándolle valor ao obtido por Perleman. De
feito, dixo que o resultado se debía nun 50% a
Hamilton, nun 25% a Perelman e nun 30% a
Cao e Zhu (podedes sumar para obter que os
méritos son dun 105%. Foi o momento Mari-
ló Montero de Yau).

Como vemos, aínda que as matemáticas son
lóxicas, os matemáticos non sempre actúan da

dita forma. Os intereses persoais xo-
gan un papel nada desdeñable. Des-

graciadamente, como en todos os
aspectos da vida humana. A pe-

sar de todo o coñecemento
científico continua a avan-

zar día a día. Cabe sa-
lientar que outros

grupos de traballo
que completa-
ron os detalles

de Perelman lle atribuíron todo o mérito da
demostración. A día de hoxe a opinión maio-
ritaria da comunidade matemática é que foi
Perelman quen resolveu o problema.

Aproveito para facer unha nota persoal. Ti-
ven a oportunidade de coñecer a H.-D. Cao
no congreso “Ricci solitons days in Pisa” ce-
lebrado do 4 ao 8 de abril en Pisa, a onde me
invitou a dar unha charla. Foi unha semana
marabillosa, cun congreso moi interesante e
nun entorno precioso.

Árbore xenealóxica
Os matemáticos teñen unha base de datos

pública http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/
na que figuran a maioría dos doutores en ma-
temáticas. Ademais figuran conectados en for-
ma de árbore xenealóxica. É dicir, aparece o
director de tese (o pai matemático), a quen lle
dirixiu a tese (o/os fillos matemáticos), ...

Quen é quen
Existe un dobre rexistro dos traballos pu-

blicados. http://www.ams.org/mathscinet/ e
http://mirrors.library.cornell.edu/ZMATH/
zmath/en/advanced/ O primeiro é de pago e o
segundo ofrece tres resultados de forma gra-
tuita. Xogando cos distintos campos permite
un acceso parcial á información dos artigos
que escribiu calquera matemático. Cando me-
nos, os publicados en revistas coñecidas, si
que figuran.
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FOTO ÁLBUM
PERSOAL DO CENTRO DURANTE A DESPEDIDA DO CURSO 1994-95

Centro de

Transfusión

de Galicia

Na última estancia do
equipo de extracción de

sangue no IES "María
Sarmiento", o 20 de

xaneiro, realizáronse só 25
doazóns ; 5 foron de

persoas que o fixeron  por
primeira vez e houbo

outras 12 (32% o triple que
a media galega) que se

presentaron a doar e foron
excluídas por diferentes

motivos
 MÁIS INFORMACIÓN EN:

doadoressangue.ctg@sergas.es

DOA SANGUE
 900 100 828

tapóns solidarios

Dentro do proxecto RECICLA-TRES que o noso centro ten no progra-

ma VOZ NATURA, acabamos de recoller no mes de decembro, aproxi-

madamente dous metros cúbicos de "tapóns solidarios". Para logralo,

propúxose un concurso entre os alumnos da ESO para ver que grupo

recollía máis tapóns....sen dúbida foi un éxito absoluto.
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Trifina García Méndez, Jaime Fernández Villar
e Elena Pérez Inés.

do 24 ao 28 de febreiro

    viaxe a PARIS
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Rematada esta edición do cam-
pionato de tenis de mesa que se
desenvolve nos recreos no xim-
nasio do centro, os campións no
nivel de primeiro ciclo da ESO fo-
ron Iago López Peteira que ven-
ceu a Martín Fernández por 2
partidos  a 1.

Mentres, no segundo ciclo ESO,
Bacharelato e FP, gañou Xoel Ro-
dríguez que repite título derrotan-
do a Pablo Louzao por 2-0.

Na fotografía vemos os dous fi-
nalistas da primeira categoría.

RESULTADOS DO
CAMPIONATO DE

TENIS DE MESA

Patentes e marcas

A principio de febreiro celebrouse un seminario sobre o uso da propiedade
intelectual promovida pola Xefatura de Estudos de Adultos en colaboración
coa fundación Alcoa.

Na mesma pretendeuse familiarizar aos alumnos dos ciclos superiores coa
utilización legal de patentes e marcas; para logralo contouse coa colaboración
dun asesor-consultor da firma Álvarez Real.

-Foto cedida polo Progreso, A Mariña-

CHARLA

O xoves catro de febreiro visitounos no
centro o novelista e músico Pedro Feijoo,
autor da obra "Os Fillos do Mar" que leron
os alumnos de 1º de bacharelato na 1ª avalia-
ción.

O autor fixo un percorrido pola súa vida
académica e laboral nun ton distendido e con-
testou as preguntas dos asistentes sobre a
creación literaria no mundo actual.

bvbvbvbvbv
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Ventá aberta aos libros

18 de marzo de 2016

CABALOS E LOBOS
Nos anos 30, os Beckman, orgullosos da súaan moi
seguros, mais en realidade era un sistema todopoderoso
con millóns de cidadáns soldado ao seu servizo para
exercer a súa opresión, onde nin sequera é posíbel viaxar
sen unha licenza. Agora o científico Leo Kall está
implicado no desenvolvemento da kollacaína, unha
substancia que lle permitirá ao poder descubrir os
sentimentos e o pensamentos dos cidadáns, mentres
soña con crear un mundo novo. Kollacaína, da nórdica
Karin Boye, é unha novela de ciencia ficción e distópica
ao igual ca Un feliz novo mundo, de Aldous Huxley,
1984, de George Orwell, e Farenheit 451, de Ray
Bradbury.

P R E M I O S

E se fose certo que temos unha literatura que non
nos merecemos? Mentres neste 2015 Ledicia

Costas e
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Premio na Olimpiada de Xeoloxía

O concurso,  promovido pola
Asociación Española de Ensinan-
tes das Ciencias da Terra xunto co
Departamento de Edafoloxía e
Química Agrícola da  Universida-
de de Santiago, reuniou en todo
Galicia a máis de 260 alumnos de
4º de ESO e de Bacharelato.

En Lugo, o concurso celebrouse
na Escola Politécnica e foi onde
acadaron o primeiro premiou os
nosos alumnos Ainoa García,
Abrahan García, Samuel Albo,
Isabel Soreanu e Óscar Gómez ao

seren o mellor equipo dos parti-
cipantes.

As probas consistiron na identi-
ficación de diferentes aspectos re-
lativos a unha cuenca fluvial so-
bre mapa topográfico e, nunha
segunda parte, identificación e
caracterización de diferentes ro-
cas minerais.

Parabéns aos participantes,
alumnos de 1º de Bacharelato,  e
ao Departamento de Bioloxía e
Xeoloxía do noso centro coodi-
nado pola profesora Belén Pérez.

I Xornada de  Emprendemento

O 23 de febreiro, no sa-
lón de actos, celebrouse unha
xornada de portas abertas
onde os alumnos do 2º cur-
so do Ciclo Superior de Ad-
ministración e Finanzas,
coordinados pola profesora
Yolanda Fernández López,
deron a coñecer as súas po-
postas orixinais para a crea-
ción de empresas.

IES MARÍA SARMIENTO
24 DE FEBREIRO DE 2016

Adios, ríos; adios, fontes;

adios, regatos pequenos;

adios, vista dos meus ollos:

non sei cando nos veremos.

Miña terra, miña terra,

terra donde me eu criei,

hortiña que quero tanto,

figueiriñas que prantei,

prados, ríos, arboredas,

pinares que move o vento,

paxariños piadores,

casiña do meu contento,

muíño dos castañares,

noites craras de luar,

campaniñas trimbadoras

da igrexiña do lugar,

amoriñas das silveiras

que eu lle daba ó meu amor,

camiñiños antre o millo,

¡adios, para sempre adios!

¡Adios groria! ¡Adios contento!

¡Deixo a casa onde nacín,

deixo a aldea que conozo

por un mundo que non vin!

Deixo amigos por estraños,

deixo a veiga polo mar,

deixo, en fin, canto ben quero...

¡Quen pudera non deixar!...
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ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS
Nuria Díaz Otero

Rosalía Fdez. Barcón,
Cristina González Fraga

Álvaro Fernández
Alumnos de 1º de ESO

PROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORES
Xosé Cabana, Primitivo Marcos,

Manolo Fdez. López
EX-PROFESORESEX-PROFESORESEX-PROFESORESEX-PROFESORESEX-PROFESORES

José María Leal López
DISTRIBUCIÓN,DISTRIBUCIÓN,DISTRIBUCIÓN,DISTRIBUCIÓN,DISTRIBUCIÓN,

COMUNICACIÓN E ARQUIVOCOMUNICACIÓN E ARQUIVOCOMUNICACIÓN E ARQUIVOCOMUNICACIÓN E ARQUIVOCOMUNICACIÓN E ARQUIVO
José López Peña, Lucía Lage Pol

Antonio González da Torre
Javier Caneda González
COORDINACIÓN ECOORDINACIÓN ECOORDINACIÓN ECOORDINACIÓN ECOORDINACIÓN E

 MAQUET MAQUET MAQUET MAQUET MAQUETACIÓNACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN
Néstor Timiraos Labaen

CINE PARA A REFLEXIÓN

"UN POETA ENTRE RECRUTAS"

@aribeiradixital

- Xornal dixital de Viveiro
-

aribeiradixital.com

18 de marzo de 2016

Trátase dun filme americano de 1994 dirixido por Penny Mars-
hall, e interpretado por Danny De Vito, un publicista que des-
pois de perder o seu emprego, acepta con certo desánimo tra-

ballar como profesor para o exército americano.
Dende o número 56 de O Provisional, propoñemos o visionado
dalgunhas películas no contorno escolar e/ou familiar porque
cremos que poden aportar elementos para a reflexión persoal e

colectiva.

O contraste co que se enfronta o
protagonista entre a súa antiga ocu-
pación e a férrea disciplina militar
ten que ver co desafío que supón edu-
car a uns "bos rapaces" recrutas pero
escasísimos de cultura. Hai quen dí
que este filme vén ser "El club de
los poetas muertos" pero en versión
castrense, non olvidemos que ambas
comparten a intencionalidade de que
o espectador amose interés polas hu-
manidades, neste caso por Shakes-
peare.

Se acaso é un pouco longa (uns

Rúa: Misericordia, 58
27850 - VIVEIRO (Lugo)

Teléf.: 982.56.04.49 - Fax: 982.56.23.06
Móbil 606.54.11.55 e 615.396.604
ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
http://www.iesmariasarmiento.net
 Impreso, en papel reciclado, en
PUBLILAR - Magazos - Viveiro
  Depósito Legal: LU - 402-94
Viveiro, 18 de marzo de 2016

ANO XXIII, NÚMERO 62
TIRADA 850 EXEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUÍTA a alumnos e
profesores: 800 exemplares, por correo

a antigos profesores, institucións, centros
e medios de comunicación: 45

SUBVENCIONA:
EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

DO  IES MARÍA SARMIENTO

128 minutos) e algo farragosa na súa
primeira parte, pero pouco a pouco
van calando no espectador ideas
suxerentes como que o sarxento de
instrucción Bill aprende a amar o
seu traballo, acaba gustándolle, e que
os soldados necesitan algo máis que
a mera instrución física. Hai implí-
citos outros aspectos coma unha cer-
ta crítica ao sistema educativo ame-
ricano.

Podemos dicir que Remissance
Man (título orixinal) é  unha come-
dia dramática.
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GRAN ANGULAR

Supón poñer en práctica un proceso
mediante o cal se pretende resolver
conflitos entre dúas ou máis persoas
coa axuda dun terceiro que debe
manter unha actitude ética de
imparcialidade e neutralidade.
No caso do ámbito escolar sería moi
desexable formar os propios alumnos
para que eles mesmos poidesen
resolver, na maioría das veces, os
conflitos escolares que, na maioría
das veces adoitan responder a unhas
características e pautas coñecidas.

ELEMENTOS

A natureza da mediación como
método ou estratexia para resolver
conflitos ten que ver con diferentes
factores, entre eles:

-Ter claro que é o que se somete a
mediación.

-Que se pretende alcanzar, obviamente
debe prevalecer a resolución pacífica das
diferenzas que dan lugar ao conflito.

-Cales son os axentes implicados,
persoas, institucións...

-Quen é o responsable do proceso: no
noso ámbito, como se dixo, é desexable
que sexan os propios alumnos os que
resolvan (aínda que o conflito pode darse
entre outros axentes da comunidade
educativa).

FUNDAMENTACIÓN

Mediante este proceso os participantes
coa axuda dun terceiros buscarán illar
os problemas co obxectivo de considerar
alternativas, opcións, e chegar, na medida
do posible, a unha solución pacífica
mediante  o pacto e a negociación;  non
pode haber gañadores nin perdedores.

A necesidade da mediación xorde da
necesidade dos seres humanos de
solucionarr conflitos que lles resultan
dolorosos, negatuivos ou mesmo
destrutivos. A propia participación na
resolución xera en si mesma novos

significados e formas de ver que poden
ser compartidos e ninguén pode discutir
que a súa eficacia será maior que se a
disputa se resolve por axentes ou autori-
dades externos.

Tampouco debemos esquecer que o
popio proceso en si mesmo ten una alto
potencial educativo porque axuda a
traballar aspectos como a empatía, a
asertividade e extrapolar situacións a
outros contextos da convivencia
pacífica.

CARACTERÍSTICAS

Sinalamos algunhas das condicións
indispensables que deben obrar para
garantir un proceso de mediación xusto
e aséptico:

-Neutralidade, formación e impar-
cialidade do mediador.

-Interectividade, as partes implicadas
deben participar activamente; de feito, é
desexable que o mediador interveña o
menos posible limitándose a "catalizar"
a comunicación

-Voluntariedade e confidencialidade;
partimos dunha situación na cal as partes
en conflito propoñen ou aceptan a
mediación e están de acordo co encarga-
do de mediar

-Intervención a curto prazo, non deixar
"enfriar" o tema e redactar o acordado
nun contrato que as partes asumirán e
estableceranse prazos de verificación. De

PROCESO

Existen numerosos modelos a seguir para
o desenvolvemento do proceso mediador;
neste caso baseámonos no de Folberg e
Taylor con algunha pequena aportación.

A) Formación dos mediadores

B) Introdución e creación da estrutura e
confianza incidindo na necesaria actitude

positiva das partes implicadas

C) Presentación dos feitos obxecto do
conflito e illamento dos problemas

D) Creación de opinións e de alternativas
ás das posicións iniciais

E) Negociación e toma de decisións; neste
apartado é fundamental que sexan os

implicados os que establezan "que facer"

F) Esclarecemento e redacción dun plan
escrito a modo de contrato

G) Posta en práctica, análise e revisión;
débese prever a verificación do acordado

a intervalos planificados desde unha
posición flexible e colaborativa; como

diciamos anteriormente, se algo do
acordado non se cumpre, avaliar o porqué

e mesmo retomar o proceso con outro
enfoque diferente.

non cumprirse co acordado pódese inicir
un novo proceso ou recorrer a outras
ferramentas.

-Hai que ter en conta as necesidades
de cada parte, senón non tería sentido.

A MEDIACIÓN COMO FERRAMENTA PARA A
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS


