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PREMIO NACIONAL ÁS MELLORES
 PRÁCTICAS EDUCATIVAS - CURSO 2003-04

Cada dous anos, a normativa prevé a renovación parcial do órgano
colexiado do que forman parte profesores, pais, alumnos, persoal non

docente e un representante do Concello

Segundo o especificado na  Resolu-
ción conxunta  do  26  de  setembro,
da  Dirección  Xeral  de  Centros  e
Recursos  Humanos  e  da  Dirección
Xeral  de  Educación,  Formación Pro-
fesional e  Innovación  Educativa,  na
que  se  establece  o  calendario  para  a
celebración  de  eleccións  de  membros
dos  consellos  escolares  de  centros
docentes sostidos con fondos públicos,
procedeuse á renovación parcial do
Consello Escolar do centro.

No caso do IES María Sarmiento to-
caba renovar nove integrantes do
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Aínda que inicialmente estaba
previsto que a ampliación estaría
rematada para comezos deste cur-
so 2016-17 e contando que, como
máximo, se podería estrear en
xaneiro, os retrasos acumulados
fan que haxa que seguir prac-
ticamente todo o que queda de
curso coas medidas organizativas
provisionais adoptadas ante a fa-
lla de espazos.

A  OBRA TAMPOUCO
ESTARÁ LISTA PARA O
SEGUNDO TRIMESTRE

Consello: cinco do colectivo de profe-
sores, un pai -como representante da
ANPA continúa  Jaime Baltar Infante-
outros dous para representar aos alum-
nos, e un do persoal non docente;  a
representante do Concello de Viveiro
sigue sendo Marisol Rey Yáñez.

A xornada electoral tivo lugar  o 28
de novembro, en diferentes horarios
segundo os colectivos co obxecto de
favorecer a participación.

Os resultados acadados polos dife-
rentes candidatos e colectivos poden
verse na páxina seguinte.
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A Directora: Helena Pérez Inés

Primeiras impresións

Asumir a tarefa de dirixir un Centro da complexidade do
IES María Sarmiento supón un reto importante para cal-
quera docente e, se acaso, máis aínda para min que nunca
tivera a ocasión de participar na organización escolar nin
de pertencer a ningún equipo directivo.

Pasado este primeiro trimestre lectivo, aínda que xa hai
seis meses que accedín ao cargo, cómpre facer un primeiro
balance, a modo de reflexión, do que esperaba que ía ser e
o que realmente é o traballo diario dun Director/a escolar.

-En primeiro lugar, non me imaxinei nunca a canti-
dade de tempo que supón manter ao día o papeleo e a xes-
tión máis burocrática; debo dicir tamén que  comezamos
organizando a posta en marcha do curso, sempre difícil, e
que nos tocou a  renovación parcial do Consello Escolar.

-Outro aspecto ten que ver coa visión que agora teño
do traballo diario dos meus compañeiros; tampouco perci-
bía dende fóra a cantidade inxente de proxectos e de traba-
llos "a maiores" que levan a cabo e que nos fan emerxer
como referentes no ámbito educativo.

-Tamén a relación coas familias e alumnado que, ata
o de agora, resulta cordial e construtiva, agardando nun
futuro próximo afondar nas canles de comunicación e de
participación co obxecto de mellorar a convivencia.

-En canto aos obxectivos xerais para este ano, pre-
vistos na Programación Xeral Anual, aprobada en Claustro
o 24 de novembro, debo sinalar que algúns están en marcha
e outros aínda é prematuro valorar o seu grao de cumpri-
mento.  A mellora das relacións entre os diferentes membros
da Comunidade Educativa e a potenciación dos idiomas
constituíndonos, para o próximo curso 2017/2018, en sec-
ción bilingüe son piares básicos que guían esa visión.

Con todo, estou ilusionada e con moitas ganas de seguir
traballando arreo para que o IES María Sarmiento conti-
núe sendo un centro de referencia en toda a Mariña, sobre
todo polo compromiso coa mellora continua  que é bandei-
ra do traballo diario de todo o equipo docente, ao que lle
agradezo o seu apoio nas tarefas cotiás.

Bo Nadal a todos os nosos lectores .

Resultado das Eleccións

En canto aos diferentes colectivos  e os votos acadados
polos candidatos electos, foron os seguintes:

-Alumnos: Marcos García Rolle, acadou 67 votos;  Xoel
Trasancos Atadell, 49 votos.

Votaron 429 dun censo de 705, o que supón unha
porcentaxe de participación de case o 61%.

-Pais: só se presentou Ángeles del Riego Fontenla
que levou os 15 votos emitidos.

-Profesores: José Luís Varela Piñeiro, obtivo 37 votos,
Jorge Santamariña García, 36 votos, Susana Quintela
Díaz, 34, Manuel Rey Fernández, 34 e Pilar Asensio
Rodríguez, 29 votos.

Votaron en claustro extraordinario 66 profesores de 85
do censo, o 77,6%.

-Persoal non docente:  sobre un censo de 14 traba-
lladores votaron 9 o que significa un 64,2 % de participa-
ción.

Marta Arias Chao acadou 7 votos.

O renovado Consello Escolar terá,entre as súas fun-
cións máis salientables, que aprobar proximamente os
orzamentos do exercicio de 2016 e redactar e aprobar
os do 2017.

*  *  *  *

A escasa participación do colectivo de pais de alum-
nos, unha vez máis, foi o máis destacable da xornada
electoral, acudindo a votar só 15 dun total de 890 pais
censados, unha porcentaxe apenas significativa.

Pero isto non é novo, ben sucedendo xa fai moitos
anos; a modo de reflexión aportamos os seguintes da-
tos de participación:

Ano 2002, votaron o 3,5%.
Ano 2004, o 1,25 %

Renovación parcial do 2006, 1,8%
Renovación do 2008, só o 0,35%

Ano 2010, 1,01%
Renovación do 2012, 0,88%

Ano 2014, 0,77%
Este ano 2016, 1,68%.
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DÚAS ALUMNAS DE ADMINISTRACIÓN E
FINANZAS PREMIADAS NO PROGRAMA

LUGO EMPRENDE 2

Antía Colorado Blanco e Angela
Cociña Meitín, alumnas de 2º cur-
so do Ciclo Superior de Adminis-
tración e Finanzas, foron premia-
das no concurso de proxectos
empresariais "Lugo Emprende 2",
organizado pola Consellería de
Educación en colaboración coa
Fundación Alcoa, que ten como
finalidade o fomento da cultura
emprendedora entre o alum-
nado do ensino non universita-
rios de Lugo.

A idea que desenvolveron ao
largo do curso académico 2015-
2016, e que finalmente foi pre-
sentada ao concurso,consistía
nunha asociación onde pais e

RedUNE: Rede de Prevención do Sectarismo e do  Abuso da Debilidade

Durante os días 26 de outubro e
24 de novembro,  o alumnado
secundou maioritaramente a folga
convocada polos sindicatos de
estudantes en contra de determi-
nados aspectos da LOMCE.

A porcentaxe de participación
estivo sobre o 84%  na primeira
data  e un pouco máis alta en
novembro, dependendo dos cur-
sos, sendo case total nos ciclos
formativos.

FOLGA DE
ALUMNOS

Días non lectivos aprobados
polo Consello Escolar para

este curso

15 e 16 de maio de
2017

O pasado 23 de  outubro, aos 82
anos de idade, faleceu o ex-profesor,
José Ramos Fernández.

Na súa dilatada etapa profesional
impartiu Prácticas de Metal no noso
centro ata a súa xubilación ao remate
do curso 1996/97.

As nosas condolencias aos seus fa-
miliares e amigos.

FALECEMENTO

nenos poidan compartir actividades
lúdicas, desta forma nace "Nin Arre
Nin Xo".

A misión desta asociación é lograr
unha cidadanía composta por
persoas creativas, conscientes do
mundo que as rodea, con pen-
samento crítico e con desexos de
aportar ideas dende distintos
espazos, sendo unha porta de entra-
da a unha sociedade mellor, máis
xusta e máis plena.

O premio acadado consistiu en
1.200 euros en material para poñer
en marcha dita asociación.

Parabéns a Antía e Ángela e á súa
profesora Yolanda Fernández, ás que
vemos no acto de entrega do premio.
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ENTREVISTA:

Natural de Ortigueira
e ex-alumno do noso
centro é agora pro-
fesor de Organi-
zación e Procesos
de Mantemento de
Vehículos.
Cursou Enxeñería
Técnica Forestal e
Máster en dirección de
proxectos na USC. Antes de
obter destino definitivo no IES
"María Sarmiento" foi asesor no
servizo de Ordenación de FP na  Consellería Educa-
ción e, tamén, no CFR  Lugo.
Como ensinante, ten impartido docencia nos IES "Río
Duero" de Zamora, Universidade Laboral de Ourense,
A Cañiza, "Lois Peña Novo" de Vilalba, CIFP Ferrol-
terra e foi director do CIFP de Fene.
                                   *   *   *   *

Ramón Martínez Pego

• En primeiro lugar, que supón
para Vde. reencontarse de novo
co Centro onde estudou
Formación Profesional, agora
como profesor?

Realmente supón unha mestura de senti-
mentos, añoranza polos tempos pasados,
expectación por ver como nos integramos
nun novo grupo de colegas con todo o que
iso conleva  pero, sobre todo, estouno
vivindo con entusiasmo por dar clase no
centro onde pasei a miña adolescencia,
atopándome con compañeiros que antes
foron os meus profesores.

• Como ve os cambios

habidos dende aquela época?

Se acaso,  o que máis me sorprendeu foi
que  antes era "Maestría"un centro
exclusivo de Formación Profesional e, hoxe
en día, ten unha diversidade de oferta moi
significativa, case que é a súa principal
sinal de identidade e un centro de
referencia  na Mariñá luguesa.

• Lembra algunha anécdota ou
referencia salientable?

Lembro moitas cousas: os compañeiros,
Magda  a encargada da cafetería, os profe-
sores: Timiraos, Pardo, Mel (xa falecido),
Franco ...,  pero  especialmente os actos de
celebración do San Juan Bosco e os prepa-

rativos para excursións de fin de curso cos
festivais que faciamos no magnífico salón
de actos do centro e, como non, as sesións
de discoteca na Seiramar de Covas.

• Respecto á súa carreira
profesional, como é que
comezou na empresa privada e
logo continúa no ensino?

A piques de rematar os meus estudos
universitarios  vin unha proposta de traba-
llo publicada nun xornal onde ofertaban un
posto de enxeñeiro , presenteime e seleccio-
náronme. Despois de oito anos nesta em-
presa, e despois de renunciar un ano a
unha praza de interino como profesor de
FP,   a seguinte vez que me ofertaron acep-
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ENTREVISTADOS
 ANTERIORMENTE:

Helena Pérez Inés
David e Valeria Fernández

Atilio Díaz Luaces
Alicia Figueiras Icasuriaga

Narciso Pillo Guerreiro
Uxío Rodríguez García

Patricia  Amigo Caruncho
Óscar Rolle Calvo

Javier Mariño Chao
Adrián Ben Montenegro
Juan A. Menéndez Rocha
Eric Rodríguez Wolpers
Manuel Mira Martínez

Manuel Fernández López
Gonzalo Dablanca Blanco

Rebeca Bermudez Ramudo
Ángel Rodríguez Vázquez

Patricia Mariño Bouza
José Rodríguez Costa

Pedro Álvarez Expósito
Dolores Núñez Estévez
Francisco Basanta Barro

Euloxio Xesús Rubert Méndez

          - REDACCIÓN -

Ramón na foto do seu expediente
académico no curso 1987-88

tei,   para probar, e gustoume. Os meus
compañeiros preguntáronme en moitas
ocasións se me arrepinto de deixar a em-
presa privada, penseino moitas veces e
sempre conclúo que o que  máis me gusta é
a docencia.

• Como foi o paso pola
administración como asesor e
logo Director dun centro
Integrado de F.P.?

 Como asesor, primeiro en Lugo no
Centro de Formación e Recursos, vivín
unha etapa profesional moi interesante e
tamén moi cómoda; chocaba un pouco que
a maioría dos asesores fosen mestres, dos
que  puiden aprender moito.

Na Dirección Xeral de FP en Santiago
foi outra época moi intensa,  traballábase
moitísimo e aprendíase moito máis. Creo
que é recomendable parara calquera pro-
fesional da educación pasar por esa expe-
riencia (sempre que a súa vida personal e
familiar llo permitan).

Ser Director do CIFP de Fene  foi tamén
moi enriquecedor, sobre todo despois de
traer o bagaxe dos servizos centrais, e
especialmente polas persoas que alí traba-
llaban . Unha mágoa que a administración
decidira  fusionalo co IES de Fene e reti-
rarlle o estatus de CIFP, así como moitas
das ensinanzas de FP que se impartían,
especialmente os ciclos superiores.

• Volvendo ao ensino, son moi
diferentes os rapaces de hoxe en
día aos de fai unhas décadas?

Non moi diferentes, creo que non fan
cousas que nos non fixéramos. Nótase algo
máis a globalización, a influenza  dos
novos medios, pero en moitos aspectos
tamén resulta que enriquece o desenvolve-
mento das clases.

• Gustaríalle rematar a súa
carreira profesional como

docente no María Sarmiento?

Si,  gustaríame rematar neste centro,
aínda que a xubilación está lexos,   pero
gústame o centro, a súa contorna e está
preto de onde nacín; tamén porque cunha
nena de  catro anos non me vexo empren-
dendo  novas aventuras laborais no futuro
cercano.

Moitas grazas!

ADEUS A JOSÉ RAMOS FERNÁNDEZ

O pasado outubro, faleceu José Ramos
Fernández, profesor do metal da antiga Escola
de Mestría Industrial. Comezou de alumno
nas primeiras instalacións que tuvo o centro
nos claustros de San Francisco para logo, no
ano 1957, pasar a ser  profesor, formando
parte daquelas primeiras promocións de
docentes que botaron a andar o centro  a
base de esforzo, traballo, sacrificio e
entusiasmo, sen apenas medios.

Coñecín a José Ramos cando cursaba
segundo curso de pre-aprendizaxe, no ano
1965, xa na nova Escola situada na
Misericordia; facíase  unha rotación, cada
trimestre,  polos tres talleres que había: Metal,
Electricidade e Carpintería para axudarnos
na toma de decisións. José Ramos era o
encargado da nosa ensimanza no taller de
Metal: tornos, fresadoras, mandrinadoras,
rectificadoras, cepilladoras, serras mecánicas,
esmeriladoras, mesas con tornillos para o
axuste, forxa e soldadura, era o que
explicaba todo con detalle. Recordo que
comezámos aprendendo a limar sobre un
tocho de ferro que comprobábamos coa
escuadra.  Dicíanos que un bo mecánico tiña
que saber manexar, con precisión, tódalas
máquinas e parellos do taller.

Para dirixirnos a el quería que lle
chamáramos "Señor Pepe".  Logo,  nos
estudos de Oficialía e Mestría, xa coincidiamos
no taller asiduamente, e sobre todo cando
estabamos na zona de axuste, ou na forxa e
soldadura xa que para o torno, fresa e
rectificadoras había máis profesores.

Ademais da súa faceta de profesor, tamén
facía todo  tipo de traballos para o centro,
mobles metálicos,  pezas artísticas en forxa,
trofeos e a antorcha e o pebeteiro para o San
Xoán Bosco, aqueles sinxelos e preciosos
crucifixos que presidían tódalas aulas, etc.
Algunhas cousas aínda  se poden ver no
Instituto; tamén facía arranxos de tuberías,
pechaduras, enreixados, etc. Logo cando
volvín de profesor para o María Sarmiento,
no ano 1993, coincidín con el e alegreime
moito xa que sempre lle tiven moito aprecio e
respecto, era un profesor serio, humilde e
moi boa persoa, un verdadeiro artesán do
metal, faceta que nunca abandonou.
Xubilouse ao remate do curso 1996-97,
despois de corenta anos no noso centro.
Cando coincidiamos pola rúa, sempre nos
saudabamos e, algunha vez conversabamos;
contábame anécdotas das dificultades e
traballos que se pasaban naqueles primeiros
anos nos Claustros de San Francisco.

Descanse en paz!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  - José María Leal -
ex-alumno e compañeiro
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Así foron as ampliacións do noso centro
Dende a construción do edificio principal, a comezos dos anos 60, as instalacións no emprazamento

actual nacidas como Escola de Mestría Industrial sufriron numerosas e significativas ampliacións.
Todo comezou  cando a Escola de Obreiros de Viveiro deu paso á Escola Elemental do

Traballo,(Gaceta de Madrid do 22 de xaneiro de 1932), logo Escola de Mestría Industrial, centro de
Formación Profesional de 1º e 2º Graos, Instituto de Formación Profesional e, agora, Instituto de

Educación Secundaria "María Sarmiento".
Unha historia da que todos os que, dalgún xeito, formamos parte desta comunidade educativa nos

sentimos orgullosos.
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AMPLIACIÓN TALLERES
Orzamentos do ano 1988

70  millóns de pesetas
Construtora: NARAY (Foz)

curso 1988/89

EDIFICIO DO XIMNASIO
Orzamentos do ano 1961 ou 62
Inauguración: curso 1963/64

EDIFICIO  COMEDOR
Restructuración de

 espazos na zona educativa
Curso 1998/99

EDIFICIO: PAVILLÓN POLIDEPORTIVO
dos IES "María Sarmiento" e IES "Vilar Ponte"
Orzamentos do ano 1995
Custo: 72 millóns de pesetas
Construtora: NARAY (Foz)
Inauguración: curso 1995/96

EDIFICIO NOVO
Orzamentos do ano 2016
Custo: 339.000 euros
Construtora: VILAMIÑO (Lugo)
Inauguración: 2017

CONSTRUCIÓN DO EDIFICIO VERMELLO
Orzamentos do ano 1997
Custo: 110 millóns de pesetas
Constructora: IMAGA (A Coruña)
Inauguración: curso 1998/99

CONSTRUCIÓN DO EDIFICIO "A"
E PISTA DEPORTIVA
Orzamentos do ano 1992
Custo: 140 millóns de pesetas
Constructora: MON (Burela)
Inauguración: curso 1993/94

EDIFICIO PRINCIPAL
Orzamentos do ano 1962
Inauguración: xaneiro de 1963
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PISTA E CUBERTA INTERIOR
Obra RAM

Curso 2000/01
Construtora: NARAY (Foz)

12,8 millóns de pts.
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AMPLIACIÓN DE AUTOMOCIÓN
Orzamentos do ano 1981
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Xornalistas da Televisión de Galicia desprazáronse, a comezos de
outubro, ata o noso centro para gravar a entradiña ao concurso de

canción no que participou Lara.
O seu talento musical teno manifestado en múltiples ocasións e

certames, polo cal a felicitamos e lle desexamos moito éxito.
Na foto vemos o momento no que é entrevistada no recibidor

xunto á súa titora Trifina García Méndez.

LARA RODRÍGUEZ, ALUMNA DE 1º DE BACHARELATO,
PARTICIPOU NUN PROGRAMA DA TVG

O pasado 21 de novembro o
alumnado que cursa 1º do ciclo
medio de Xestión Administrativa,
xunto co de 2º ano do ciclo supe-
rior de Administración e Finanzas,
participaron nunha viaxe para vi-
sitar as instalacions de Congalsa,
empresa adicada aos conxelados
situada na A Pobra do Caramiñal.

Acompañándoos estiveron as
profesoras Yolanda Fernández
López, Margarita Méndez Castro e
Rocío Penado López.

VISITA A CONGALSA

IES MARÍA SARMIENTO
ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
http://www.iesmariasarmiento.net
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S a m a í n :  u n h a  t r a d i c i ó n  c e l t a
A NOITE CELTA DOS DEFUNTOS

A antiga festividade céltica do samaín
foi descrita como unha comuñón cos
espíritos dos defuntos que, espe-
cialmente nas datas do 31 de outubro ó
1 de novembro, terían autorización para
camiñar entre os vivos.

 Abríanse as portas entre este mundo
e o alén, dándolle á xente a posibilidade
de reunirse cos seus antepasados mortos

Os celtas celebraban co Samaín o paso
do ano, a fin do tempo das colleitas e,
con el a fin do ano vello, e o comezo do
inverno e  do ano novo. Era o momento
no que as ánimas dos mortos retornaban
ás súas casas para visitar os familiares
aínda vivos. Nesta visita aproveitaban
para buscar alimento e quentarse co
lume da lareira, polo que era costume
deixar o lume aceso nesta noite. Tamén
se deixaba unha cadeira baleira, co seu
servizo de comida e bebida, para que as
ánimas se achegasen á mesa familiar.

E AS CABACEIRAS?

Outras fontes dan unha explicación
contraria. A chegada das ánimas nesta
noite podía ser un  perigo,  do que se
defendían colocando sobre os muros ou
nos vaos das paredes as caveiras dos
seus inimigos, para que as ánimas que
puidesen vir non se achegase ós castros
nin ás casas.

Disque, nestas mesmas datas,
prendíanse lumes sagrados e que con
esta cacharela inicial alimentábanse as
lareiras de todas as casas. Estas fogueiras
tamén podían cumprir o obxectivo de

guiar os mortos na escuridade da noite
e facilitarlles así que atopasen os seus
fogares e os seus parentes.

Nesa máxica noite de rituais, a noite
de Samhain, abríase a porta ao máis alá
e os vivos e os mortos tiñan a oportu-
nidade de poder comunicarse.

A NOITE CELTA DOS
DEFUNTOS

CELEBRACIÓN
Os alumnos de 1º e 2º curso da

ESO, coordinados polos seus
titores e profesores de Galego,
traballaron nestas datas do samaín
nunha unidade didáctica
interdisciplinar na que
desenvolveron diferentes aspectos
da nosa cultura e etnografía; todo
o traballo realizado traduceuse
nunha magnífica exposición de
cabazas decoradas, cómics (coma
o de Yanira que reproducimos na
páxina 22) e relatos.

EVOLUCIÓN

Trala romanización dos pobos
celtas, con algunha excepción
como é o caso de Irlanda, e, malia
que a relixión dos druídas chegou a
desaparecer, o primitivo Samhain
logrou sobrevivir conservando gran
parte do seu espírito e algúns dos
seus ritos.

A tradición será recollida e esten-
derase polos pobos da Europa
medieval, en especial os de orixe
céltica, quen tradicionalmente
baleiraban nabos e no seu interior
poñían carbón ardente para iluminar
o camiño de regreso ao mundo dos
vivos aos seus familiares defuntos
máis queridos.

Co avance da nova relixión -o
cristianismo- a festa pagá
cristianizouse despois como o día
de Todos os Santos (a tradución en
inglés é, «All Hallow´s Eve», de aí
a expresión actual de Halloween)

A festa do samaín carece xa de
sentido relixioso, e como tantas
outras, forma parte da nosa
sociedade e cultura consumista.

Unha festa ancestral reconvertida
para a sociedade actual do lecer.
Nada ten que ver xa cos rituais dos
druídas nin cos pobos celtas que
dominaron a maior parte do oeste e
centro de Europa durante o primeiro
milenio a.C.

Precisamente, é por iso, que non
debemos esquecer a súa verdadeira
orixe.
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O Día Internacional
da Eliminación da
Violencia contra
a Muller (aprobado
pola Asemblea
Xeral das Nacións
Unidas na súa
 resolución
54/134 o 17 de
decembro de
1999), celébrase
anualmente
cada 25 de
novembro.

A Editorial Galaxia organizou,
no Teatro Pastor Díaz de Viveiro,
unha representación teatral a cargo
da compañía "Os Quinquilláns"
que puxeron en escena unha adap-
tación da obra de Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao, "Cousas".

Os alumnos de 4º de ESO e 1º
de Bacharelato puideron apreciar
a mestura de diferentes artes
escénicas sintetizadas en pará-
grafos brutais e líricos que, aínda
hoxe, seguen sendo de máxima
actualidade.

O acto tivo lugar o 2 de de-
cembro e os promotores foron os
profesores de Lingua e Literatura
Galega, Luz Sierra e Xosé Cabana.

TEATRO
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Portada do nº 7 de 20 de decembro de 1996
 • Eleccións ao Consello Escolar • Bares • A lenda de
Estabañón • Viaxe no tempo • Os mitos e a mitoloxía
• O novo Regulamento Orgánico do centros de secundaria

Portada do nº 22 de 21 de decembro de 2001
 • Cuberta da pista deportiva e instalación dun ascensor
• Celeiro e as súas orixes • Tempos de reflexión • Trope-
zóns cun simple problema de xeometría • O vello mariñeiro
(I) • Biblioteca online • Renovación da APA • O profesorado
no marco da ISO • NOVA SECCIÓN:  a carón do blues

Portada do nº 37 de 22 de decembro de 2006
 • Eleccións ao Consello Escolar • Certificado o CEIP A
Fraga • Un campión entre nós • Infiltración • Tempos de
malla e seituras • Sorriso do 3º mundo • O oficio de ferreiro
• Trazos sobre un PDC • Entrevista a Roberto Vizoso
• Albert King • Calendario de aplicación da LOE

Portada do nº 51 de 21 de decembro de 2011
 • Folgas de profesores e alumnos • Actividades do
trimestre anterior • Datos meteorolóxicos • Entrevista a
Eric R. Wolpers • El día de mi muerte no tuvo ninguna
gracia • O teste Course-Navette • Eduardo Barreiros, o
motor de... • Experiencia Abalar•O xogo da billarda
• A carón do blues: Bukka White • Intelixencia emocional
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O EDUCADOR SOCIAL NO ÁMBITO DA EDUCACIÓN FORMAL
ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS (III)

    INTRODUCIÓN:
Continuamos desenvolvendo o

traballo de referencia ofrecendo
neste penúltimo capítulo a análise
do RRI, Plan de Convivencia, Acti-
vidades Extraescolares e Comple-
mentarias, Servizos, Formación In-
terna e Asignación de Recursos,
xunto coas funcións concretas que
o profesional da Pedagoxía Social
pode exercer nestes ámbitos.

Noutro capítulo final analizare-
mos Orientación, etc. e establece-
remos algunhas conclusións rele-
vantes ofrecendo unha ampla bi-
bliografía.

* * *

ACTIVIDADES
Coa análise de diferentes documen-

tos significativos do funcionamento do
centro seguimos describindo a fase de
observación de fenómenos e contextos
dentro dunha metodoloxía de traballo
de investigación/acción.

 Como dixemos xa no capítulo II (pu-
blicado o 22 de xuño no nº 63 de O Pro-
visional) de cada un dos documentos
obxecto de análise procederase a:

• Procura de fontes documentais.
• Lectura reflexiva, detallada e com-

parada coa lexislación educativa e outras
fontes.

• Verificación e contraste.
• Comprobación e interpretación.
• Establecemento de propostas.

 ANÁLISE DO REGULAMENTO DE
RÉXIME INTERIOR

Segundo o expresado nese documen-
to (74), os principios que o inspiran es-
tán subordinados ao respecto e dignida-
de das persoas, conscientes de que a
maioría dos alumnos do centro están

(74) Para a realización deste traballo manexouse o RRI que figura como anexo ao PEC.
(75) Horarios, aulas, asistencia, mantemento, gardas, biblioteca, gastos, fotocopias, chaves, publicidade, reclamacións, uso das instalacións, etc.
(76) Clasificándolas en: contrarias á convivencia ou gravemente prexudiciais para a convivencia.
(77) Cuxo Plan figura inserto no Plan de Orientación.
(78) Principio de prevención: anticipándonos á aparición dos problemas, actuando con carácter proactivo, baixo as premisas de dirixirse a todos os sectores da comunidade.
Principios de desenvolvemento: un proceso continuo dirixido ao desarrollo integral da persoa abarcando áreas como a social, familiar, vocaciónal, adquisición de coñecementos,
afectiva, etc. Principio de intervención social dando importancia ao contexto familiar do alumno.

nun periodo de formación "especialmente sen-
sible" como se corresponde coa etapa evoluti-
va da maioría deles. Nesa fase de perfecciona-
miento das súas capacidades, aptitudes e ac-
titudes, espérase que estas normas "sexan ga-
rantes de que as relacións entre os distintos
membros se desenvolvan dentro dun sistema
convivencial e de colaboración participativa",
como se expresa no propio RRI.

Ademais, da descripción dos diferentes ór-
ganos de goberno (unipersoais e colexiados),
relátanse os dereitos e deberes do alumnado,
do profesorado e do persoal de administración
e servizos; tamén se enumeran os referentes
aos pais e/ou titores.

 En canto ao funcionamento do centro (75)
enuméranse todos aqueles aspectos que ten-
den a favorecer a convivencia e as relacións
socioeducativas.

 Por outra banda, hai un capítulo adicado á
tipificación das faltas (76) e ás sancións deri-
vadas das mesmas, sen apreciarse explícita-
mente que estas teñan o necesario carácter
educativo e recuperador. Detállase ademais
todo o proceso de apertura, desenvolvemento
e desenlace do expediente disciplinario.

PROPOSTAS DE MELLORA
 - Revisión e actualización.
 - Redacción das sancións en tono proactivo.

LEXISLACIÓN APLICABLE
 - LODE - Lei Orgánica reguladora do Dereito

á Educación. (B.O.E. 4/7/85).
 - Real Decreto 732/1995, no que se esta-

blecen os Dereitos e Deberes dos Alumnos e
as Normas de Convivencia nos Centros (B.O.E.
02/06/96) .

PROPOSTA DE FUNCIÓNS PARA O
EDUCADOR SOCIAL

 - Participación activa na redacción e/ou
revisión do RRI.

 - Deseño, execución e avaliación de acti-
vidades socioeducativas tendentes a resti-
tuír a convivencia pacífica e o respecto aos
demais, priorizando as acciones preventivas.

- Actuar como consultor, dende unha rela-
ción simétrica, do instrutor do expediente
disciplinario.

ANÁLISE DO PLAN DE CONVIVENCIA
O documento, facilitado pola Dirección do

IES (aprobado no Consello Escolar o  16/2/
2012), fai referencia a un modelo e xestión
da convivencia baseado en diferentes niveis
que van, dende a mesma acción titorial (77),
ata a formación do profesorado nesta mate-
ria, pasando polos protocolos sobre absen-
tismo escolar ou medidas concretas de aten-
ción á diversidade.

 En concordancia cos principios  de pre-
vención, desenvolvemento e intervención (78)
propóñense medidas anticipatorias á apari-
ción dos problemas evitando así actuar den-
de un modelo remedial ou clínico.



O ProvisionalPáxina 12 21 de decembro de 2016

 Ademais, sinálanse outros obxectivos
como: publicitación do propio Plan e do RRI,
proporcionar medidas de apoio ante as difi-
cultades de aprendizaxe ou implicar á co-
munidad educativa. Preténdese crear un
modelo de xestión da convivencia que, par-
tindo dunha concepción sistémica (79), con-
siderase a familia e aos iguais como un
conxunto de persoas que interactúan ao lon-
go do tempo; segundo se expresa no docu-
mento "unha concepción do Centro como
un ente global, xa que calquera incidente
pode repercutir no funcionamento xe-
ral e afectar a todos/as os membros
da comunidade educativa".

PROPOSTAS DE MELLORA
 - Revisión e actualización.
 - Incorporar á documentación

do sistema de Xestión da Calidade
ISO 9000.

 - Creación do observatorio de
convivencia (80) no seo do Conse-
llo escolar.

LEXISLACIÓN APLICABLE
 - Lei 27/2005, de fomento da

educación da cultura e tamén da
paz. (B.O.E. 01/12/2005).

 - Lei Orgánica 2/2006, de edu-
cación (B.O.E. 141 de 04/05/2006).

 - Decreto 85/2007, creación e
regulación do Observatorio Galego
da Convivencia Escolar.

 (D.O.G. del 8/5/2007).
 - Lei 4/2011, de convivencia e participa-

ción da comunidade educativa (D.O.G. 15/7/
2011).

 PROPOSTA DE FUNCIÓNS
PARA O EDUCADOR SOCIAL

 - Participación na comisión de redacción/
revisión do Plan de Convivencia.

 - Formar parte do observatorio escolar
da convivencia.

 - Mediación entre os diferentes colecti-
vos implicados.

 - Formación de equipos de mediación es-
colar, particularmente entre o alumnado.

ANÁLISE DO PLAN DE ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES
Para a realización deste traballo ma-

nexouse o Plan de Actividades que figura
como apartado 6 do PEC. No mesmo, rela-
ciónanse, por departamentos, as activida-
des a desenvolver ao longo do curso acadé-
mico 2013/14; non se observa ningunha co-
nexión ou fío condutor entre elas. Non obs-
tante, é de destacar a gran cantidade de
excursións, saídas, visitas e viaxes que se
programan para a maioría do alumnado.

-Ciencias Naturais, 6 actividades. (saídas
a pé na contorna do centro) C. (81)

-Música, 2, (asistencia a varios concertos
didácticos) C.

-Educación Física, 10 (rutas a pé e cam-
pionatos internos a celebrar durante o tem-

po de lecer) C, E.
-Física e Química, 1 (amósanse

abertos a cualquera actividade).
-Francés, 1 (intercambio lingüísti-

co cun centro francés) E.
-Inglés, 1 (teatro en Inglés) C .
-Lengua Castelá e Literatura, 1 (tea-

tro) C.
-Lingua Galega e Literatura, 14 (re-

citais poéticos / periódico escolar) C.
-Matemáticas, 4 (cursiño e poste-

rior torneo de xadrez) E.
-Relixión Católica, 1 (viaxe cultu-

ral a Toledo e Salamanca) E.
-Tecnoloxía, 4 (exposición de tra-

ballos e artefactos dos alumnos) C.
-Xeografía e Historia, 5 (unha por

cada nivel) - C, E.
-Latín, Grego e Filosofía, 3 (asis-

tencia a teatro clásico) C.

ACTIVIDADES DE CARÁCTER XERAL
-V iaxe de fin de curso de 1º de ESO a

algún lugar de interese de Galicia.
-V iaxe de fin de curso de 2º de ESO, de

dous días a algunha Comunidade Autónoma
próxima.

-Viaxe de fin de curso de 3º de ESO, en
colaboración co Dep. de Xeografía e Histo-
ria: visita ás "Fragas do Eume" ou Allariz.

-Excursión de fin de etapa de ESO (alum-
nos de 4º curso) a algún punto de interese
da xeografía española.

-Día do peón, 16 de novembre.
-Semana da Prensa (marzo).

PROPOSTAS DE MELLORA
 - Integración de todas as actividades, nun

plan global, con obxectivos propios.
 - Nomear ao Xefe de Departamento de

actividades complementarias e extraesco-
lares, dotándoo de funcións específicas.

LEXISLACIÓN APLICABLE
 - Artigo 53 b do Regulamento Orgánico

dos centros de Secundaria (82)

 FUNCIÓNS ESTUDADAS
PARA O EDUCADOR SOCIAL

 - Contribuír na redacción do Plan, incluín-

(79) No sentido formulado por V. Bertalanfly en 1940.
(80) Funcións que figuran no Plan do IES María Sarmiento: "Dinamizar o Plan de Convivencia do Centro; elaborar un informe anual da análise da convivencia; informar trimestralmente
ao Consello Escolar; coordinar as actuación conxuntas dos ámbitos relacionados coa mellora do clima de convivencia; propoñerlle á Administración educativa as medidas oportunas para
a mellora da convivencia".
(81) C= Complementarias= Currículo + horario lectivo.   E= Extraescolares= Non curriculares + fóra do horario lectivo.
(82) Decreto 324/1996 (DOG. 02/9/97)
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do actividades socioeducativas e procuran-
do a formación integral do individuo.

 - Coordinación de actividades específi-
cas (83).

ANÁLISE DOS SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS

No apartado 9 do PEC (páx. 14) defínense
os servizos complementarios do centro:
transporte escolar, comedor e biblioteca.

 O transporte escolar realízase nas mo-
dalidades "A" (84) e "C" (85). Son beneficia-
rios do mesmo, de forma gratuíta, os alum-
nos que cursan a ESO ou os Programas de
Cualificación Profesional Inicial proceden-
tes dos colexios adscritos (86). Os alumnos
doutros niveis poden viaxar nas prazas li-
bres, pagando o importe do traxecto.

 O número de rutas (87) é adecuado á
demanda, aínda que do estudo das mesmas
pódese concluír que algúns alumnos (p.e.:
de Cabanas - Municipio de Ourol) teñen
aproximadamente unha hora de viaxe en
cada sentido, tempo que hai que incremen-
tar ao horario escolar (88). Isto conleva que,
os lúns, algúns rapaces soporten xornadas
de cerca de 11 horas fóra da casa.

 En canto ao servizo de comedor escolar,
préstase a través dunha concesión cunha
empresa privada (89). Están becados os
alumnos que teñen transporte escolar gra-
tuiíto (excepto os residentes en Celeiro);
este curso 2013-14, por primeira vez, aplí-
case una taxa de copago que os pais deben
aboar directamente á empresa; para calcu-
lar o seu importe, dispoñen dunha aplica-
ción web (90)  É importante destacar que, a
empresa adxudicataria do comedor, asume
tamén labores de "vixilancia" durante o

tempo de comedor ata o comezo da activi-
dade lectiva vespertina ou ata que acceden
ao transporte escolar (91).

 Non se observan normas (rutinas ou há-
bitos, enmarcados na educación para a saú-
de) complementarias ás do propio servizo;
neste punto debemos lembrar, segundo ex-
pon Anaya Nieto, A. (2009), a importancia
do exercicio físico e a alimentación sauda-
ble para o bo funcionamiento cerebral, base
da aprendizaxe.

A biblioteca conta cun plan específico
descrito dentro do apartado A da Concre-
ción Curricular. Están constituídos varios clu-
bes de lectura (tanto para alumnos como
para profesores), ademais dun plan lector.

 Constitúe unha das potencialidades do
centro  (92), conta con máis de 19.500 volu-
mes (libros, vídeos, DVDs, Bluray, catálogos,
etc) e está informatizada (93) ; dispón ta-
mén dun blog propio (94) no que se centrali-
za a comunicación das actividades e toda a
información relativa ao seu funcionamento;
ofrece asesoramiento (95), formación e prés-
tamo de fondos.

 Dende os clubes de lectura, ademais do
fomento desa actividade, promoven deba-
tes críticos, visionado de películas temáti-
cas, excursións e outras actividades rela-
cionadas coa mesma.

Co plan lector preténdese formar usua-
rios competentes e potenciar o hábito de
lectura, para o cal se estableceu unha hora
semanal (96).

PROPOSTAS DE MELLORA
 - Non se consideran para este apartado.

LEXISLACIÓN APLICABLE

 - Real Decreto 443/2001, sobre condi-
cións de seguridade no transporte escolar
(B.O.E.  2/5/2001).

 - Decreto 132/2013 polo  que se regulan
os comedores escolares dos centros docen-
tes públicos non universitarios (D.O.G. 13/
08/2013)

 - Orde de 26 de abril de 2012 pola que se
convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas
Escolares (D.O.G. 7/5/2012)

PROPOSTA DE FUNCIÓNS DO
EDUCADOR SOCIAL

- Contribuír no diseño das rutas de trans-
porte escolar con obxecto de armonizar  as
situacións particulares dos usuarios (deri-
vadas do hábitat disperso ou dalgunha  dis-
capacidade).

 - Promover actuacións tendentes a fo-
mentar hábitos de alimentación saudable e
hixiene no comedor escolar.

 - Colaborar co encargado/a da bibliote-
ca, participando nos clubes de lectura para
favorecer a participación.

ANÁLISE DO PLAN DE
FORMACIÓN INTERNA

 Dito Plan está plasmado nun documento
inserto na Concreción Curricular e no apar-
tado 6 da documentación de Xestión da Ca-
lidade (97); segundo os obxectivos formula-
dos para o curso na PXA (98),  céntrarase na
integración das Tecnoloxías da Información
e da Comunicación a través de dúas actua-
cións concretas.

 - Plan Integración TICs e o Proxecto Aba-
lar (99)

Xustifícase esa decisión "porque as TIC
son una ferramenta de aprendizaxe, inves-

(83) P.e.: a redacción do periódico escolar considerándoo dende o punto de vista do sentido e función comunicativa sinalada por C. Freinet (1896-1966).
(84) Na modalidade "A" subvenciónase o total do autobús independentemente do número de asentos ocupados.
(85) En "C", faise asento a asento.
(86) CEIP Santa Rita de Galdo (Viveiro), CEIP Pedrosa Latas de Celeiro (Viveiro), CEIP de O Vicedo (O Vicedo) y CEIP Pedro Caselles (Ourol).
(87) Ruta de O Vicedo e Suegos, realizada pola empresa “Autobuses de Vivero-Otero”. Ruta de Ourol, Xerdiz e Bravos, a cargo de Arriva Noroeste S.A.. Ruta Celeiro, (modalidades “A” y “C”) que realiza “Autobuses
de Vivero-Otero”. Tamén hai dous servizos de taxi para transportar a alumnos de poboacións  dispersas ata as paradas principais ou para o transporte dalgún alumno con n.e.e.; este transporte está a cargo
da taxista Amalia López.
(88) Luns de 8:30 a 17:40 e resto da semana de 8:30 a 14.
(89) San Román do Val, S.L. (lembremos que o presente artigo refírese ao estudo elaborado fai máis de dous anos, a comezos do 2014).
(90) https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp
(91) Por iso, no proxecto de servizo deben figurar actividades lúdico-educativas acordes ás idades dos alumnos.
(92) Segundo se desprende de diversas enquisas de satisfacción internas (Plan de Calidade).
(93) Xestiona os préstamos e devolucións a través do programa do Proxecto Meiga; pódese consultar o catálogo on-line.
(94) http://iesmasa2.blogspot.com.es/
(95) No referente ás actividades, metodoloxía e selección de fondos que os docentes, departamentos, ou otros usuarios necesiten.
(96) Ao largo de todo o curso para os alumnos de ESO e de 1º de Bacharelato; non obstante, bótase de menos a extensión aos PCPI e ciclos formativos de FP.
(97)  Proceso PR 6201 aprobado o 19-12-08 Rev.4.
(98)  Programación Xeral Anual / Plan Anual (contextualización que se fixo da norma ISO).
(99)  ABALAR é un proxecto para a integración das TIC na práctica educativa en Galicia; figura como unha das áreas prioritarias de intervención dea Consellería de Educación. Inclúe e integra
todas as iniciativas, no ámbito educativo, como parte da estratexia transversal de promoción das TIC a todos os sectores da sociedade, segundo o programa de goberno do 2013. ABALAR recolle, suma e incrementa
os recursos existentes para dar resposta aos retos que presenta a educación na sociedade dixital do siglo XXI.
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tigación e comunicación integrada no traba-
llo das diferentes áreas curriculares ao longo
das diferentes etapas educativas" e en que a
Misión do centro "estivo sempre á vangarda
na implementación das novas tecnoloxías".

Tense creado un grupo de dinamización
formado por unha profesora coordinadora
(100), o Director e representantes de diver-
sas áreas.

 -En canto ás actividades formativas (de
carácter interno) levadas a cabo nos últimos
anos figuran, como máis significativas, as
seguintes:

*seguimento dixital da actividade docen-
te a través de dispositivos PDA.

*plataformas Drupal.
*elaboración dos blogs da biblioteca e do

depart. de Xeografía e Historia (101), ou
*cursos da plataforma Moodle (102)

PROPOSTAS DE MELLORA
 - Revisión e actualización.

LEXISLACIÓN APLICABLE
 - Lei orgánica 2/2006, de Educación. (B.O.E.

4/5/2006), Artigo 23.
 - Decreto 133/2007, polo que se regulan

as ensinanzas da ESO en Galicia (D.O.G.  13/
7/2007), Artigo 4 e anexos I e VI.

FUNCIÓNS ATRIBUÍDAS NESTA PROPOSTA
AO EDUCADOR SOCIAL

 - Participar no grupo de dinamización das
TICs no propio centro.

 - Formador en ámbitos relacionados co
uso das TICs.

ANÁLISE DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

 Insértase no apartado 12 del PEC (páxina
12) e na documentación do sistema de xes-
tión da calidade; nesta correspóndese co
apartado 6 da norma (103) está na revisión
nº 3 de data 19/12/2008.

 As ideas que o fundamentan parten da
definición dos riscos potenciais, a súa pre-
vención e, no caso de producirse unha emer-
xencia, cómo actuar. Para elo fornuláronse
diferentes grupos que operan, dende a sim-

ple atención a unha continxencia menor, ata
a evacuación total dos edificios, se fose ne-
cesario.

 É de destacar o valor educativo, dende o
principio da solidariedade, que pode ter para
os alumnos a atención inmediata aos de-
mais no caso de indisposición ou accidente.
Tamén o é, o respecto ás normas que pro-
moven a seguridade persoal e colectiva en
ámbitos masificados.

PROPOSTAS DE MELLORA
 - Revisión e actualización.
 - Realización de simulacros (segundo o

establecido no propio Plan).
 - Realización de cursos de primeiros auxi-

lios, inicialmente para o profesorado.
 - Mellora da sinalización.

LEXISLACIÓN APLICABLE
 - Decreto Lei 31/1995, de Prevención de

Riscos Laborais. (B.O.E. 10/11/1995).
 - Orde de 13 de novembro de 1984, sobre

evacuación MEC. (B.O.E. 17/11/1984).
 - Orde de 29 de novembro de 1984. Ma-

nual de autoprotección para o desenvolve-
mento do plan  de emerxencia (B.O.E. 26/02/
84, rect. 14.06.1985).

PROPOSTA DE FUNCIÓNS DO
EDUCADOR SOCIAL

 - Axudar na formación específica (primei-
ros auxilios, evacuación en caso de incen-
dios, deseño da sinalización).

 - Dar a coñecer o Plan.

ANÁLISE DO PLAN DE ASIGNACIÓN DE
RECURSOS

A asignación de recursos insírese no apar-
tado 6 da documentación do sistema de xes-
tión da calidade, correspóndese co proceso
PR6101 e atópase na revisión nº 2 de data
18/12/2008.

 Segundo se define na ficha literal, este
proceso ten por obxecto cuantificar os re-
cursos materiais dispoñibles anualmente e
determinar a forma de reparto dos mesmos;
con iso preténdese que os diferentes depar-

tamentos poidan levar a cabo os seus proxec-
tos e atender ás necesidades reais de fun-
cionamento.

PROPOSTAS DE MELLORA
- Constitución da Comisión Económica.

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Decreto 201/2003, polo que se desen-

volve a autonomía na xestión económica dos
centros docentes públicos non universitarios
(D.O.G. 4/4/2003).

PROPOSTA DE FUNCIÓNS PARA
O EDUCADOR SOCIAL

- Propoñer e xustificar a reserva de recur-
sos económicos e materiais necesarios para
desenvolver as funcións encomendadas nos
diferentes procesos.

 - Executar o presuposto: compras e veri-
ficación das compras .

* * *

(100) Funcións específicas: dinamizar e impulsar o uso das TIC no centro, mantemento diario dos equipos, dar soporte para o uso didáctico do equipamento informático do centro ao resto
do claustro, formular suxestións ante a Comisión de Coordinación Pedagóxica.
(101) http://iesmasaxeohistoria.blogspot.com
(102) Trátase dunha aplicación web de tipo "Ambiente Educativo Virtual", un sistema de xestión de cursos, de distribución libre, que axuda aos educadores a crear comunidades de
aprendizaxe en liña.
(103) Na documentación da ISO está separado en dous procesos: PR6401-Prevención de emerxencias y PR6402 - Tratamento de emerxencias.

SECCIÓN
"O EDUCADOR SOCIAL NO
ÁMBITO DA EDUCACIÓN

FORMAL"
- Capítulo I, publicado no nº 62, o 18 de
marzo de 2016:

-Introdución e fundamentación.
- Capítulo II, publicado no nº 63, o 22 de
xuño de 2016:

-Antecedentes das funcións do ES
no ámbito da Educación Formal.

-Análise do PEC, PXA, e Plan de
Orientación.

-Proposta de competencias.
- Capítulo III, pode verse neste mesmo
número 64.
- Capítulo IV (final), publicarase no nº 65,
a comezo das próximas vacacións da Se-
mana Santa:

-Análise do Proceso Auditoría, e
-Análise de datos xunto coas pro-

postas de competencias .
-Bibliografía.
-Conclusións.
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Fieis á tradición, un ano máis,
xuntámonos á hora do recreo na pista
polideportiva do centro para "bailar"
o peón e facer demostracións, concur-
sos de filigranas, baile e decoración.

De todos os participantes, resulta-
ron significativas as demostracións de
duración que fixo Marcos González de
1ºB, a estupenda decoración do peón
de Bruno Pereira Vidal de 1º A, e as
filigranas de Saúl Arnejo de 1ºC, que
foron os gañadores dos respectivos
concursos. Os premios consistiron nun
vale de 20 euros para a compra de
material diverso didáctico para cada
gañador. Na foto vemos aos tres mo-
zos ao remate da actividade.

Con esta actividade lográronse os

    DÍA DO PEÓN
O xoves, 10 de novembro, celebramos o

DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Dentro do Programa Recicla o
xénero da Mancomunidade de
Concellos da Mariña Lucense,
celebráronse unhas charlas
dirixidas ao alumnado de 1º e 2º
de ESO, en concreto sobre o
Acoso Escolar, que tiveron lugar
os días 7 e 14 de novembro.

Tamén se organizou dende o De-
partamento que coordina Mª Jesús
Permuy Pérez, outra actividade
sobre a violencia de xénero, neste
caso para os alumnos de FP Básica
dentro do Plan Director, impartida
pola Policía Nacional.

LOTARÍA

O persoal do IES María Sarmiento
xoga este ano 2016 na lotaría de

Nadal uns 10.500 euros ao número

98.482

obxectivos propostos polos organi-
zadores (Vicedirección e o Depar-
tamento de Educación Física) de di-
vulgar, recuperar e conservar unha
das actividades lúdicas tradicio-
nais máis salientables, favore-
cendo a relación entre os alumnos
e profesores, ou o de diversificar
a oferta de actividades que máis
promoven o exercicio físico e o xogo
cooperativo.

Tamén se volveu  editar un folle-
to explicativo do xogo do peón to-
mando como base o artigo do pro-
fesor  José Mª Leal López publicado
no nº 42 do Provisional en 2008, e
que se repartiu a cada alumnos de
1º de ESO.



Centro de
Transfusión
de Galicia

Na última estancia do equipo
de extracción de sangue no
IES "María Sarmiento", o 25
de outubro, realizáronse 20
doazóns, 8 delas foron de
persoas que o fixeron por

primeira vez.
Sentímonos orgullosos de
colaborar co Centro de

Transfusión dende o ano
1994, acadando un total de

1.081
doazóns dende entonces.

 MÁIS INFORMACIÓN EN:
doadoressangue.ctg@sergas.es

DOA SANGUE
 900 100 828
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Os alumnos de 2º de Bachare-
lato participaron, os días 28 e 29
de outubro, nunha viaxe organi-
zada polos responsables das
materias de Xeografía de España,
Xeoloxía e Historia de España.

O percorrido comezou na praia
das Catedrais en Ribadeo e
continuou, xa no Principado de
Asturias, coa visita á cova de Tito
Bustillo e unnha ruta costeira
polas covas do Mar e praia de
Gulpiyuri, Cangas de Onís, Riba-
desella, pernoctando no albergue iesMASAP

A
E

O Departamento de Francés
organizou unha viaxe á capital
lucense para ver unha obra de tea-
tro no auditorio Gustavo Freire.

Aínda que, inicialmente, estaba
previsto que ía ser o 25 de
novembro, por motivos alleos ao
Departamento, finalmente foi o día
29 do mesmo mes.

Os alumnos participantes foron
os de 3º e 4º de ESO que cursan
este Idioma como opción.

VIAXE A LUGO

Roberto Frassinelli.
Ao día seguinte, estiverom na

vila romana de Veranes e en Sta.
María do Naranco en San Miguel
de Lillo, para rematar  cunha
visita á mina de Arnao.

Os responsables da actividade,
Belén Suárez Martínez, Belén
Pérez Pérez e Xan Fernández
Fernández destacaron o valor aca-
démico da mesma ao ser concor-
dante co currículo das devanditas
materias.

VIAXE POR ASTURIAS



* FOTO ÁLBUM *
CELEBRANDO O SAN XOÁN BOSCO (30 DE XANEIRO DE 1973)
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A Narf foille dada como presente a vontade de cantar,
por iso levaba gravado o abrazo da música no corpo;
por iso, cando sentiu que a súa partida se achegaba,
despediuse como mellor sabía facelo, con senllos
concertos os días 22 e 23 de outubro. O pasado mes
de novembro, despois de vinte anos de cantor, partiu
coa súa guitarra, podería ser vermella, e agora só nos
queda imaxinalo tocando baixo algunha arcada dunha
cidade, quizabes de pedra, antiga e misteriosa, así coma
a súa amada Compostela, pero tamén coas cores
exóticas de Maputo, a capital de Mozambique, onde el
atopaba un recuncho de esperanza e de entendemento,
ou talvez nunha terra verde á beira dun río e perto
dunha casa coma a Silleda en que nacera había algo
máis de corenta anos, ese lugar onde sendo crianza
brincara.  Imaxinamos a este fillo da música no espazo
ideal dunha das súas cancións máis fermosas, a “Nana
de Zambiquara”, nese lugar que todo lle pode ofrecer
aos seus habitantes, ese paraíso de calma e harmonía
no medio do vendaval. Realizou unha das mellores
versións que se poden escoitar do “Quero ser tambor”,

NARF, O CANTOR DA GALICIA IMAXINARIA

o famoso canto de liberdade do poeta mozambicano
José Craveirinha, e deixoulle a Compostela unha
fermosa e orixinal declaración de amor chamada
“Santiago”. Púxolle voz aos poemas de Rosalía e ao
“Madrigal á cidade de Compostela”, o agasallo lírico
de Lorca á nosa lingua. Esa procura de entendemento,
á que sempre foi fiel, e a visión da música como unha
celebración colectiva levouno a colaborar con artistas
“irmáns” de todo o mundo, co vasco Javier Muguruza,
o valenciano Miquel Gil, con Manecas Costa de Guiné-
Bissau, o grupo Timbila Muzimba de Mozambique, coa
tamén galega Uxía...  Tan só deixa tres traballos en
solitario: Narf: Directo en Compostela (2003), Tótem
(2007) e Nas tardes escuras (2013), onde achegou as
letras de Rosalía ao rock.

A súa música seguirá connosco cada día estiñando a
hemorraxia da súa ausencia, transportándonos a esa
Galicia imaxinaria común á que lle cantou estes últimos
anos. Xunto á súa música, deixounos tamén unha frase
alentadora para seguir: “Somos dunha tribo que acredita
no futuro”.   X.C.



____1 metro___
_1 metro

_

Newton ou Pascal?
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Subida a San Roque para
celebrar o magosto...

Cada ano, dende fai xa máis de dúas
décadas, non faltamos á cita do magos-
to. Inicialmente facíase no patio do cen-
tro pero agora aproveitamos a celebra-
ción para facer unha ruta ao aire libre e
subimos a pé ata o cumio do monte de
San Roque; aínda que o esforzo é grande
para chegar ata o mirador, compensa so-

bradamente comer as castañas asadas
quentiñas que nos dan enerxía para xo-
gar a lanzalas uns aos outros e manchar-
nos a cara coa cinza.

Unha data, o venres 11 de novembro
de 2016, para lembrar cada ano cos meus
amigos de 1º  de ESO. Lástima que só
poidamos ir os máis pequenos!

Novos
proxectos

Continuamos executando novos Proxec-
tos Europeos Erasmus+. A través do conve-
nio 2016-1-ES01-KA103-024573 de Edu-
cación Superior, tres alumnos do Ciclo Su-
perior de Instalacións Electrotécnicas fixeron
a totalidade do  módulo de FCT na cidade de
Braga (Portugal), onde permaneceron dende
mediados de setembro ata fai uns días.

Tamén temos outro proxecto en marcha co-
rrespondente, neste caso, ao convenio 2015-
1-ES01-KA102-014933 de ciclos medios,
con dúas prazas para ir realizar prácticas a
Potenza (Italia) durante o mes de  abril de
2017, as cales serán cubertas por un alumno
de Soldadura e Caldeirería e outro de Electro-
mecánica do Vehículo.

Así mesmo, pertencemos aos consorcios
da Consellería de Educación: Erasmus+ 2016-
1-ES01-KA102-024869 "Next Station: Im-
proving Professional Skills in Galicia" 2016-
2018, Proyecto Consorcio Erasmus Praxeu-
ropa e Proyecto InterPrax (KA107). Ser mem-
bros destes grupos permítenos dispoñer de
máis prazas para realizar prácticas en Europa,
a maiores dos nosos proxectos individuais.

"Fíate das castañas asadas, que se estoupan,
sairanche á cara"
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Ventá aberta aos libros

www.edu.xunta.es/centros/iesmariasarmiento/

COMA UNHA ÁNCORA
Ata catro relatos diferentes se van entrecruzando

nesta interesante novela que é Coma unha áncora:
unha historia mariñeira arredor dun naufraxio, un
feito tráxico da represión franquista, a recreación
da lenda moañesa da Cova da Lontra, e, finalmente,
a fermosa historia de amor que constitúe o relato
central. A presenza dun mar poderoso, o misterio,
a forza do amor e un galego moi coidado converten
esta novela nun magnífico agasallo para calquera
amante da lectura, e incluso pode ser unha primeira
boa experiencia para quen hai tempo que non se
achega a ela.

TRANSICIÓN ECOLÓXICA
Catro Ventos Editora publica a tradución

realizada por Miguel Braña do libro Transition
écologique, mode d’emploi de Philippe Frémeaux,
Wojtek Kalinowski e Aurore Lalucq. Unha obra que
pretende facernos abrir os ollos ante o problema máis
serio ao que os seres humanos nos imos ter que
enfrontar nos próximos anos: ou reaccionamos xa para
adoptarmos un novo modelo económico e social ou
teremos que sufrir as cada vez máis dramáticas
consecuencias do cambio climático e o esgotamento
dos recursos. Non hai dúbida de que a lectura deste
libro vos vai deixar desacougados, mais tamén porta
unha boa nova: existen solucións.

CAMIÑOS NA AUGA
Núñez Singala, que se deu a coñecer coas obras de

teatro O achado do castro e mais Comedia bífida,
publicou posteriormente dous exitosos libros de relatos
breves Menú de enganos e Instrucións para tomar
café, onde o humor tiña unha gran presenza. Neste
ano que acaba, presentou Camiños na auga, unha
novela sobre os “diferentes” e a súa loita por atopar un
lugar onde seren aceptados, onde non se sentir
marxinados nin ameazados. A pesar de centrarse sobre
todo no seu protagonista, un mozo albino de Tanzania
chamado Szymo, a obra caracterízase pola súa
diversidade pois é unha novela social ou de denuncia,

un relato de aventuras e dunha viaxe, incluso interior
ou de maduración, e así mesmo unha novela de
iniciación dun rapaz que, ao longo do seu periplo, acada
a maioría de idade, descobre o amor e a complexidade
da vida entre os adultos.

BALADAS DA GALICIA IMAXINARIA
Baladas da Galicia imaxinaria non é un libro, senón

un disco, mais un disco onde se canta a Castelao,
Curros, Rosalía, Lorca...Unha afortunada mestura da
guitarra eléctrica cos ritmos galegos e destes cos máis
diversos do mundo, sobre todo africanos e lusófonos,
porque a Galicia imaxinaria non ten fronteiras e abrázase
con todas as músicas. As voces de Uxía e Narf, que se
unen neste álbum, escoitáronse xa en América do Sur,
en especial en Arxentina, e en Estados Unidos, onde
deron catorce concertos, entre outros lugares, e a
desaparición de Narf malogrou unha xira que os ía levar
pola Península: Bilbao, Barcelona, Lleida, Manresa,
Madrid...Baladas da Galicia imaxinaria é un álbum
que xorde da conxunción de dúas voces e a guitarra
de Narf, pero non teñamos medo a enxalzar a música
propia: a beleza das letras, a variedade de ritmos, a
acertada conxunción do tradicional co experimental,
do folk co rock convérteno nun tesouro da música
galega.
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- Por José María Leal López-
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RECORDOS DE CELEIRO A PARTÍR DE DÚAS FOTOS (I)

Neste número comentarei a primeira.
Vendo esa fotografía, dende o alto da

Atalaia, hai unha vista panorámica do
pobo recortado na pequena ladeira de
Pena Alba, e onde o camiño xacobeo
da ruta norte facía parada nun hospital
de peregrinos situado na Rúa Grande
que era o centro vital da vila. Hoxe en
día aínda se conserva a Capela de Santa
Ana que formaba parte do mesmo;  esta
antiga ruta xacobea norte, a carón do
mar, quedou olvidada e fóra dos
catálogos polo cal apenas se coñece.

Seguindo coa foto, vemos o vello
núcleo do porto cos seus barrios e rúas
dos Tendales, o Celeiriño derrubado hai
uns anos por un corremento de terras
debido a unha construción inmobiliaria
e que segue en ruína; Non obstante,
Lavandeiras máis os novos barrios do
Chao e a Atalaia non se ven nas fotos o
primeiro xa estaba feito e o segundo
foi construído despois. Logo vemos en
primeira liña da praia do Porto o
flamante edificio da Cofradía de
Pescadores orgullo deste pobo e que
foi construído no ano 1923, o Rancho
Chico, mítica taberna e lugar de
encontro das xentes do porto e de fóra;
a fábrica de conservas  e salazón de
José Antonio, non se ve o peirao vello

-SITUACIÓN DA BASE AMERICANA-

-ILLA COELLEIRA-

feito no ano 1930, símbolo deste
laborioso porto, tamén derrubado hai
uns anos, e podemos distinguir o cine
Basanta, xa desaparecido e as
chemineas e tellado da fábrica de
Antonio Alonso.

Xa ao fondo, observamos fermosa
praia de Lavandeiras, tamén des-
aparecida polos recheos, e que era un
lugar onde íamos  bañarnos no verán  e
tomar o sol, onde no inverno batía o
mar con forza xa que aínda que estaba
feito o peirao novo este non tiña
espigón polo cal o porto non tiña
abrigo de  ningún tipo; máis arriba da
praia, a carón da ladeira do alto do
Pirixel, estaba a fábrica de conservas
de Ribas, unha das máis modernas da
época xunto coas de Albo e Alonso,
logo había moitas máis de tipo artesanal
que procesaban todo tipo de peixe.
Chegou a haber unha vintena de
fábricas que daban traballo a moita
xente da bisbarra pero desgaciadamente
foron desaparecendo ata quedar na
actualidade só a de Albo.

Seguindo coa foto, despois de Ribas
estaba na ladeira a chamada Cova
Caída, na que había unha fonte cunha
auga fresquiña a onde a xente ía buscar
auga en garrafas con carretillas para

consumo familiar. No verán era unha
ledicia bebela, era o mellor refresco que
había, e hox en día o facer a nova
estrada   quedou illada polo que se
canalizou ata cerca do campo de fútbol
onde ergueron unha pequena fontiña á
que acude a xente a beber e encher
botellas grandes e pequenas para o seu
refrescante consumo. Seguindo a costa,
máis adiante, había un carreiro estreito,
moi pendente, que subía dende a praia
ata o camiño da  Costa que ía dende
Celeiro ao Pirixel e que era o atallo
natural para ir a Viveiro sen pasar por
Térceras, pero este camiño tamén
quedou cortado e inutilizado pola nova
estrada. E así, seguindo pola beira do
mar, máis adiante había un barranco que
caía dende a antiga estrada xeral que ía
polo Pirixel ata rentes do mar.
Chamábanlle o barranco de Calvo,
porque por alí caera un coche cuxo
condutor se apelidaba así, na caída
salvou a súa vida grazas a que o coche
quedou enganchado nun eucalipto
permitindo que e saíra e fora baixando
polo medio da maleza chegando abaixo
ata a praia de Lavandeiras feito unha
calamidade pero milagrosamente.
Durante uns anos este barranco usouse
de escombreira e sempre estaban

Fai uns días, vendo unhas
fotografías de Celeiro de mediados dos
anos cincuenta do pasado século,
viñéronme á memoria moitos recordos
da miña nenez  no meu querido
Celeiro.

Hai dúas fotos do pobo, sacadas
dende  puntos distintos e opostos,
unha dende o alto da Atalaia -supoño
pola zona onde estaba o muíño do
vento derrubado hai uns anos- e a
outra dende o alto do Pirixel; nelas
póde verse a fermosura e o encanto
que neses anos tiña Celeiro, coas súas
casas mariñeiras a carón das praias
do Porto e Lavandeiras, ó rente do mar
que mansamente o abrazaba.
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¡Bo Nadal e Aninovo 2017!

queimando as barreduras que alí se
botaban, o fedor que saía era terrible e
cando íamos e viñamos en bicicleta da
Escola de Mestría ao pasar por alí había
que poñer un pano na boca para non
asfixiarse, logo ó longo dos anos
selouse e cubriuse de terra.

Despois do barranco, seguindo pola
costa, había rochas onde batía con forza
o mar no inverno ao non haber
espigóns, e no verán cando baixaba a
marea iamos mariscar libremente xa que
había moi bos mexillóns nas rochas, na
area abundaban as navallas, as nécoras,
longueiróns, berberechos, ameixas, etc.
Iso si era  marisco sabroso e fresco,
tamén polas pozas que quedaban na
baixamar collíamos camaróns con
zalabardos, hoxe en día isto parece
ciencia ficción, pero era a pura
realidade, tanto que o bonito se
pescaba na bocana da Ría de Viveiro e
agora hai que ir buscalo ás afastadas
illas Azores.

Continuando máis abaixo polas
rochas había unha pequena cala
chamada praia dos Golpes, para
nosoutros aquilo era un lugar mítico e
case que prohibido, xa que alí ocorrían
toda a sorte de de aventuras creadas nos
nosos soños e na nosa imaxinación
infantil, desenvolvidas en parte por
tódalas películas de aventuras que
viamos no cine Basanta.

Recordo que arriba da praia, na
ladeira da costa, había unha cova onde
se dicía que os piratas gardaban os seus
tesouros que coidaban uns feroces
golpes que moraban nelas e as vixiaban
para que ninguén entrara alí. Pola noite
os golpes baixaban a praia onde
andaban ás súas anchas e ían cazar sobre
todo galiñas para poder sobrevivir, por
se acaso non nos atreviamos a
achegarnos por alí, había moito medo.
Pero co paso dos anos, sendo xa máis
rapaces, aquilo  foise desmitificando

pouco a pouco; un día aproveitando
que había marea baixa, un grupo
animámonos a ir á praia dos Golpes e
despexar tódalas nosas dúbidas sobor
da cova; ao chegar alí ninguén se
atrevía a subir a cova, ata que "un
valiente e animoso" quixo facelo para
botar abaixo aquelas historias creadas
arredor dela, levaba un pau na man
dereita, por se acaso, e foi subindo
ladeira arriba, pouco a pouco, abrindo
paso pola maleza ata chegar á cova, alí
bateu con forza o pau contra as silveiras
e matogueira que había ata ver o oco
libre, logo de mirar ben dentro co pau,
berrou "tranquilos que eiquí eu non
vexo nada". Todos mirabamos dende
abaixo un pouco decepcionados xa
que esperabamos ver algo; pero de
pronto "arredemo" o rapaz empezou a
berrar que o estaba picando unha morea
de avespas cabreadas xa que batera no
seu avespeiro, tirouse polo medio dos
garamallos e das silveiras ata que
chegou abaixo feito unha piltrafa e
cheo de picaduras, pero o malo é que
detrais del viña todo o enxame que se
lanzou sobre nosoutros e nos picaron
todo o que poideron, menos mal que
tiñamos o mar cerca e alí nos
mergullarnos para saír daquel pesadelo,
logo comentabamos que na cova si
había algo, aínda que fora un avespeiro.

Seguindo a carón da ría, polas rochas,
podíase chegar ata Viveiro, pero con
marea chea era perigoso e case que
imposible xa que estas esvaraban e
podías caer na ría levarte a corrente, só
se podía ir con marea baixa e con
calzóns curtos ou en bañador e
descalzos; a peor zona para pasar era
pola lameira de Lodeiro entre o lixo e
cristais que había pero poucas veces se
facía.

   No próximo número, o 65 do
Provisional, comentarei unha segunda
foto.                -Viveiro, novembro 2016-



O ProvisionalPáxina 22 21 de decembro de 2016

Yanira Pereira Prieto
1º ESO
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SUBVENCIONA:
EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O noso centro ten desde fai uns cursos
un Plan Lector con implicación de todo o
claustro e de todas as materias. Cada se-
mana dedícanse 50 minutos dunha clase
á lectura libre, para o que se bota man da
biblioteca de aula formada cada curso no
mes de setembro.

En 2º de PMAR, catro alumnas e unha
profesora seleccionamos un texto breve
para ler. Unhas veces é en lingua galega e
outras en castelán. Como se aproximaba
o 25 de novembro, a proposta da profe,
buscamos no ordenador literatura "femi-
nista". Na segunda ou terceira procura
atopámonos con Alfonsina Storni.

Doutra banda viña observando a nece-
sidade de traballar a autoestima; antes
de nada hai que tratar a nenas ou ado-
lescentes que en moitas ocasións teñen
feridas. E iso é o primeiro.

Lemos o poema "La loba" da inquietude
do rosal (1916) e "Tú me quieres blanca"

Vemos o poema recitado e tratamos
de comprender a ironía que encerra o re-
citado de Júlia Lello.

Como temos sesións de dúas horas, de-
dicamos a segunda hora a coñecer un
pouco da vida de Alfonsina Storni e des-
cubrimos como foi a súa morte.

O tema do suicidio é doloroso na aula,

Sobre lecturas feministas, autoestima e outras consideracións

pero lévanos á canción "Alfonsina e o
mar". Escoitamos varias versións: Mer-
cés Sosa, Diego o Cigala,...

Detémonos na súa letra, na estética
modernista desa viaxe ao mar acompa-
ñada polos seres mariños, sereas, caba-
los mariños... Conectan con esta estética
e nunha terceira sesión propoño facer un
debuxo cos versos preferidos.

Na terceira sesión o tema do suicidio
lévanos a Rosalía de Castro e a súa poe-
sía, e na cuarta sesión abrimos un debate
sobre autoestima, malos tratos ás mulle-
res, violencia de xénero, consecuencias
da violencia para os fillos...

O Departamento de Orientación do cen-
tro facilitoume un material sinxelo e cla-
ro para avaliar a autoestima que trato de
plasmar, un pouco simplificado, nunhas
infografías que colgamos no recibidor do
centro.

Logo dunha breve reflexión sobre a nosa
autoestima e un breve cuestionario, máis
ben unha escala de autoestima, elabora-
mos un cartel sobre xeitos de mellorala.

Cos nosos carteis decidimos que faria-
mos unha exposición na entrada do cen-
tro o venres 25 de novembro, día moi sig-
nificativo na loita contra a violencia de
xénero.



DOMINIOS DA
APRENDIZAXE

COGNITIVO

capacidades e habilidades
intelectuais: factual,

conceptual, procedemental
e metacognitivoPERCEPTIVO

capacidades e habilidades
intelectuais: escoitar,

visionar, sentir, ..
PSICOMOTOR

movementos conscientes e
coordinados do corpo e das

súas partesAFECTIVO

aumentar a interiorización
de actitudes positivas cara

ó obxecto de
aprendizaxe ou

estudo INTERPERSOAL

habilidades de conduta
e disposicións actitudinais

"cara" e "cos" demais
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GRAN ANGULAR

No ano 1956, Benjamín Bloom psicólogo educativo da Universidade de Chicago, desenvolveu a súa
famosa teoría que se converteu nunha ferramenta clave ao longo de moitos anos para poder axudar a

comprender mellor o proceso de aprendizaxe. Despois da súa formulación inicial, podemos atopar
adaptacións e revisións moi interesantes para a era dixital, coma a que nos ofrece Andrew Churches do

Kristin School de Auckland de Nova Zelandia.

TAXONOMÍA DE BLOOM
- HABILIDADES, OBXECTIVOS E VERBOS -

Esta teoría baséase na idea de que as opera-
cións mentais poden ser clasificadas en dife-
rentes niveis de rendemento crecente, dende
os LOTS (Low Order Thinking Skills) ata
os HOTS (Hih Order Thinking Skills); esta-
mos pois ante unha clasificación xerárquica
dos obxectivos educativos.
Bloom, definiu tres áreas onde deben ser lo-

calizados eses obxectivos:
 A que ten que ver co nivel cognitivo: coñe-

cemento, comprensión, aplicación, análise,
síntese e avaliación, que é a que imos tratar
brevemente nesta sección de O Provisional
aínda que outras, coma o  nivel afectivo (reci-
bir, responder, avaliar, organización, valores),
non son para nada menos importantes; tamén
significa Bloom a que el denomina dominio
psicomotor,  menos desenvolvida nesta in-
vestigación, pero tamén moi importante.

PENSAMENTO DE ORDE
INFERIOR  (LOTS)

Coñecemento, que consiste en lembrar o
aprendido con anterioridade: feitos, termos,
conceptos básicos e respostas; para logralo,
formularemos obxectivos educativos coma co-
ñecer termos comúns, apuntar feitos especifi-
cos, métodos e principios usando definicións,
diccionarios, eventos, películas,  artigos, pren-
sa, lectura, etc. Os verbos utilizados serían:
definir, describir, debuxar, clasificar, memo-
rizar, recoñecer ou nomear.
Comprensión. Relaciónase coa demostración

do entendemento de feitos e ideas organizán-
doas e compartíndoas, interpretándoas para fa-
cer descricións e expoñer as ideas principais.
Como obxectivos de aprendizaxe estarían

comprender feitos e realidades, interpretación
verbal trasladándo a fórmulas matemáticas, es-
timar consecuencias ou xustificar os métodos
e procedementos empregados.
Os verbos máis usados poden ser: identifi-

car, expresar, relacionar, comparar, distinguir,
resumir, explicar, etc.
Aplicación, consiste na resolución de pro-

blemas utilizando o coñecemento adquirido
con anterioridade.  Os obxectivos de aprendi-
zaxe van dende aplicar conceptos e principios
a situacións problemáticas novas, aplicar leis
e/ou teorías a situacións prácticas, construír

cadros e gráficos demostrando o uso co-
rrecto do método ou procedemento em-
pregados.
Os verbos máis usados serían:

aplicar, demostrar, construír, cal-
cular,.., etc.

PENSAMENTO DE ORDE
SUPERIOR  (HOTS)

Análise,  examinando e fragmentado a
información en diferentes partes utili-
zando diferentes criterios, causas mo-
tivos para realizar inferencias e ato-
par evidencias que apoien as teorías;
propoñeremos obxectivos educativos
coma recoñecer suposicións e erros, dis-
tinguir feitos e ideas, avaliar a imporancia
dos feitos, avaliar a estrutura organizativa
dun traballo. Sinalamos, como máis axei-
tados,  os verbos: analizar, inferir, re-
lacionar, clasificar, distinguir, exami-
nar, simplificar, ..., etc.
Síntese,  ten que ver coa compilación

de  información relacionándoa de dife-
rentes formas, incluso combinándoa con
novos elementos e propoñendo distintas al-
ternativas. Os obxectivos de aprendizaxe van
dende escribir un  relato ben organizado, un
discurso debidamente estruturado, integración
de diferentes aprendizaxes para resolver un pro-
blema  ata a formulación de novos esquemas.
Algúns verbos  serían: integrar, combinar,

crear, deseñar, comparar, modificar, formu-
lar, ..., etc.
Avaliación. A capacidade de expoñer e subs-

tentar opinións realizando xuízos de valor asi
como a validación de ideas segundo uns crite-
rios preestablecidos. Os obxectivos de apren-
dizaxe teñen que ver con xulgar a lóxica dun
escrito, concluír a adecuación das conclusións
en relacións aos datos que as soportan ou xus-
tificar o valor dun traballo utilizando estánda-
res previos.
Verbos: decidir, probar, explicar, valorar, cri-

ticar, argumentar, etc.

ALGUNHAS CRÍTICAS E
CONSIDERACIÓNS

Tampouco esta teoría,  que ten sido un refe-
rente na educación nos últimos 60 años, está

exenta de críticas, por exemplo: hai autores
que consideram que se basea nos  principios
conductistas, outros que pode  levar a unha
fragmentación do currículo e iso provocar
unha falla de visión integral dos obxectivos
educativos; tamén que só serve para planificar
e avaliar, din que non é unha teoría da apren-
dizaxe en si mesma, ou critican tamén a falla
de precisión dalgúns conceptos.
Resumindo, este modelo proporciona  un

marco  de traballo para  o deseño de accións
educativas con forte valor pedagóxico aínda
que, como pode observarse, a adaptación   á
práctica diaria na aula, -sobre todo no "María
Sarmiento", con tanta diversidade de oferta e
itinerarios-, pode ser laboriosa e mesmo com-
plicada; neste sentido, dado que hai en marcha
un plan de formación interna, debería anali-
zarse a conveniencia de integrala  como unha
ferramenta máis de traballo.
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