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CAFÉ or REDAcCtóru > Deberes, reválidas e convivglcia esgol3r

son cs principais tenras sobre os Que debateron o presidente da Fanpa

pontevedra, Roxelio Carballo; a directora do lESValle lnclán, Pilar

Freitas, e o seu homólogo do CPR Sagrado CorazÓn, Paco Barros'

«Qltlero ffiffiEtaodetc
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El{ PLENR PorÉurcA pola fo}ga

de deberes durante as fi'ns de se-

mana de novembro, coa incertidu-
me sobre as reváiidas de 4a da ESO

e Bacharelato e noticias que Poñen
en dúbida a boa convivencia esco-

Iar, tres membros da comunidade

educativa de Pontevedra acceden

a intercambiar imPresións sobre

a actualidade e o futuro da educa-

ción neste país.
rrEstamos a vi.vir un momento

doce na educación, indePenden-

temente da lei que temos, Pero
cunha inquedanza moi grande:
non coñecemos os roles que van

desempeñar profesionalmente os

nosos ñl}os,,, sinala Paco Barros,

director do CPR Sagrado Corazón

e pai de dúas raPazas. t'Os ng-
nós que van saír do meu colexr'o

en ZOZ5 xa están no centro e té-

mosiles que dar resposta. E non
sabemos para que os temos que

preparar. A neurociencia descu-

Lriúnos cuestións e as metodo-
loxÍas de aula están cambiando:
uaballo cooperativo, aPrendizaxe

de servizo, estimulación temPe-

rá, intelixencias múltipies... Es-

tamos a facer un traballo novo e

creativo». Deste xeito, Barros cre

oue ,,cheeará un momento no
qrru o debíte dos deberes quedará

solapado,), xa qu€ os mesrres ((te-

mos que crearredes e ferramentas
plm que un neno saiba-aPliclr o

coñecemenlo. Estase a facer algo

diferentenos colexios. Temos que

sacar peito, non chePa".
Roielio Carba1lo, Presidente

da Federación Provincial deANPA

de Pontevedra (Fanpa), non está

tan conveincido desta renovación
pedagóxica e fai súas as Palabras
áo u*lsecretario de Estado deEdu-

cación norteamericano Richard
niiuy. «.Ei di que estamos PrePa-
rando aos nosos estudantes Para
traballos que aínda non existen,
nos que terán que usar tecnoloxÍas
que non foron inventadas Para re-

rolr.t problemas nos que aÍnda
non pánsamos)). AsÍ, considera
que ,,esa idea da educación ciá-

sica de ir á universidade, acadar

untÍtulo, colgalo na Parede e con

iso teño unha ferramenta Para
gañar,a vida xa non se cumPriu
coa mina xeracÍón'r. Para iso ttte-

mos que formar xente que estea

aprendendo permanentemente e

aáemais goce facéndoo, que sexa

curiosa... Nós, como Pais, non
vemos que na educación haxa
ese cambio de Paradigma.Vemos
que se segue mantendo a inercia
d..r"t t. éstes anos, que se Plan-
texa non co obxectivo de aPrender,

senón como forma de sustento.
Non vexo que vaiamos cara a este

modelo educativo».
Deste modo, sostén que é ttun

erro)) plantexar a necesidade dun
cambio ,,de forma tanxencial',
centrándoa nosdeberes . ('Quero

que os meus ñllos teñan ese mo-
delo educativo que lles Permita
manter a curiosidade, a ansia Por
educarse perrnanentemente e lles

dea as ferramentas Para fácelo».

Pilar Freitas, directora do IES

Valie lnclán, non está totalmen-
te de acordo, xa que, considera, o

modelo si mutou e; non obstan-

te, «ss¡rr folgas, estanos delluto-
rizando,l. iiÁntes tiñárnoslle un
respecto reverencial ao mestre. Iso

cambiou, pero estarnos dicindo
que somos incomPetentes, que

éstresamos 
:aos alumnos. . .'Faré'

ceme que é desautorizarnos aos

que uaballamos,día a día cos ne-'
,rot . os coñecemos liastante ben.

Que a educación ten que carnbiar?

Creo que si, pero,xa se cambiaron
moitas eousas)).

NOVAS TECNOLOXÍAs. DCSdC

que empezou a imPartir clase,

hai 3a ános, t'cambiaron moi-
tísimo as ferramentas e o PaPei
do profesor, Daquela era ou libro
de texto ou apuntamentos, pero

non tomando notas, senón ao di-
tado. E coñecín mestres aos que

lles encantaba ese método Porque
, eta unha maneira de man[er os

rapaces ocuPados»' Pola confra,
agora «as novas tecnoloxías 9s-tin
en todos os centros. Temos 200 e

pico alumnos con cadanseu or-
áenador no instituto, aulas con

pizarras dixitai,s, utilizamos a§

áulas virtuais... A isto súmase o

plurilingiiismo», aÍnda que todo
«pouco a Pouco,'Porqne manter
tóds isto custamoito diñeiro».

Pilar asegura que teñen dirgc-

mices de evitar as leccións maxis-
trais, senón que deben ser Profe-
sores xestores, intermediarios.
«Como en todos os sectores, hai
profesionais excelentes e medlo-
lres, xente que cumPre e outra
que non. Pero irnPlicámonos en

pr.prr"t ao alu;nnado P4ra.o fu-
iuró. Hai un iongo Percorrido e o

mellor que podemos t3c9r é esti-
mular a curiosidade dos alumnos,
para que saian das aulas con gá-

nas de investigar'.
Deste xeito, a directora do IES

Vaile Inclán sostén que ((estamos

, Rrilnproceso de cambio, Pero non

, podeier da noite á mañá nin mo-

. áiñcando a lei a cada Pouco. Hai
, un cansazo imPortante, chega

un rnomento no que te saturas.
Novas materias, caml¡ian os iti"
nerarios... Estamos nun Proceso
de cambio constante que.esi¡e ao

profesorado un maisr esforzo, Es-

tamos nunha dinámica qu: non
ten que ver con dez anos auas, In-
novamos con contIatos pro8larna,

seccións bilingües, etcétera» .

Deberes

rr§6.¡ fne pOd.O, 
.

dar o lüXo:de ,, ,

que non vos
actualicedes»

«Non n:re pÓdordar é'luxo.dei 
' '

que non vos actualicedes»,

tercia Carballlo cando'q5 ::

mestres lem bran qg g,¿"5ii¿

profesión «suPón un des§ras: ,,

te físico:e emécionalt» e Qu€

algúns docente§, Pretó xa.dá', 
,

xubilación, eyitan ¿5:inhovái: 
,

cións pedagóxicas.
uHái l-,500 alumnosde '

Primaria en Póntevedra, máiS

da metade dos de centro§ PÚ-,

blicos, que non teñen oAbalá:r

porque os Profesores decidiron

, zasdalgÚns mestres, Per:o ,

mentres no:cEl P sán'Martiño
todos están a,Pr:ntadbs'á iüf-"
sos do Cefore, noutros"co'léXios

está sÓ o 30%,,Chegárá,un

momento no:q,ue a actualiza.
ción profesional terá que ser

obrigatoria e por lei e o que

non poida manterese ritmo
terá que deixar a Profesión».

'{t:i{fi{'Y;itr:{iii:§ii:^;*{;.viiJi;";'í;¿;"8;i;;lüüiánteó ¿áié de redacción cerebrado c

«Crear habitos de traballo
éfundamental, peronon
poden serun castigo»

), Freitas e Barros ven

necesarios os deberes,

mentres Carballo cre que

hai que analizar se teñen

valor pedagÓxico

<,Na folga de Ceapa hai unha acti-
tud,e voluntaria de Pasarse de frer
da para que se abra este debate,

poique aá agora estaba re strinxi-
hor, explica-RoxeJio Carballo. «'o

obxectiüo está curnPrido: hai un
debáte il¡-erto. Convén analizar cal

é o valorpedagóxico dos deberes e

aí temosqríe escoiaraos profesio-

nais ; que'igñecen as ferramentas
: pedagóxicas, e se o teñen, ver se o

obxectivo se flrmPre».
Pola srí:abanda, Frei¡as é clara:

,«e§tou totalmente en contra de:

elirninaros deberes cando funcio-
nan como un refouo do que se fai
na au1a, sobre todo en Secunda-

rie ouBachareltrto», pero, admi-
te, «ts¡oano de doce ou trece anos

nonpode estar dúa§ ou tres horas

diarias. tacendo deberes» porque
actividades extraescolares como

o deporte ou a música tamén son

necé§arias Para a súa formación.

«rCrear hábitos de tral¡allo é fun-
darnental. «Pero non poden §er

un castigq», ap[rlta Paco Barros, '

quen lembra que a polémica come-

zarapolo vídeo da camPaña'Por
Ia racionalización de los del¡eres

'en eI sisterna educativo esPañol',

lanzada en change. org Por Eva

Bailén. AÍnda que udemagóxico't,

funcionou. No colexio que dirixe
están a traballar, en connivencia
cos pais, nun protocolo par-a evitar
deÚeres excesiyos, Qlle, : ademais,

f,igual non deberÍan ma¡darse
nunha ponte, porque lle,hai que

dar valor a estar coa farnilia»...
Carballo apunta, ademais, que

os deberes po-den suPo4er unha
discriminación entre o alumnado
se os pais non poden axudar aos

rapaces con eles ou'non Poden Pa'
gar unha academia. «Hai tamilias
moi diversas».

Pilar Freitas
Dil'ectora do lESValle lnclán

tly#&'ff"t?l?ff;.
estar dúas ou fres horas
diarias facendo deberes,
pero. si son necesarios»
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Convivencia escola r

«,Se se derccfraasfl?ha
situacióxnhafl qeae

afraHlafla desde 0 ig]icio,»

Os tres protagonistas, do ca,fé de
redacción coinciden en que en
Pontevedra,,hai pouca conflitivi-
dade'realr-e no caso do IES Val1e
lncián, por exemplo, ,,¡6rrtemos
problemas, afortunadamente,r .

«Podes, facer protocolos para
evitar problemas, pero tam¿rr r.-
tividades que vinculen aos nenos
co centro no que están, corno o
prcxecto Recreo»r que impulsou o

, Sagrado:Corazón, un centro con-
certado que encabeza o ranking
d.e colexios máis solicitados na ci-
dade. O seu director afi.rma que os

alumnos uestán encantad"os be vir
ao,cole porque teñen moitas acti-

' vidades áparce das académicas».
rrOutra cousa é o que pasa fóra,

nas rbdes. . . ,t . Nesté caio, subli-
. ña; uhai que ser implacable. Se

se detecta unha situaciónhai que
atallala desde o principior. Nun-

' 'ha circunstanciá deste-tipo ua fa-
milia é importantísima. rcando

hai acompañamento o problema

. 
arránxase rapidisimo»,

«Vivimos. nunha cidade tran-
quila e iso axúdanos moito,,.

«Hai polrca conflitiü¿¿fls», co-

incide Freitas. <«As redes, os mó:
biles. . . algun problema punrual.
Son cuestións menores que sb so-
lucionan rápido,r,

TITORIAS ENTRE ¡GUA¡S. Paco Ba-
rros engade que cada vez ,,terhos
máis equipos de mediación 9 ti-
torÍas entre iguais. Vaniles senrir
para a vida real». A escasa confli-
tividade de Pontevedra respecto a
outras cidades ,,fái que a cidada
nía se involucre)) e o mesmo pasa '

nos colexios. «Nos centros tamen
ternos gue facerque o colexio sexa
o lugar a onde van facer algo im-
Portante. son espazos para com-
partir experiencias vitais» .

Car'bal}o admite que os proxe-
nitores «temos que tera obriga de
actualüación permanente, debe-
mos ser conscientes de que hai
que ensinar a usar o móbil e que
en Intemet todo queda rexisfraáo.
Tamén é chamativo -engade- que
en Pontevedra o caso máis gráve
de convivencia escolar rei" ,r.r,
conflito entre pais e **r¡¡s5»r; €n
alusión ao acontecido no CEIP A
Xunqueira II.ado luns nas dependencias de Diario de pontevedra.

LOMCE e reválidas

«Quen mellor que os profesores para avaliar se ul :?.si.=r,.--.ifl?,&T"r,:"-":

alumno é competente deqpoi§dé catro cursos» :.#*Tffiiffi;ffiÍff#
Paco Barros sostén que hai docen-
tes que i,están mandando deberes,
pero participativos,r, vincuiados á
ténica do'flipped clashroom», isto
é, gravar explicacións en vÍdeo
que os escolares visualizan nas
súas casas para, ao dÍa.seguinte,
na aula, facer exercicios e resol-
ver dúbidas co mestre. «rXusto ao
revés de como se viña facendo,,,
o que supón .,máis capacidade de
motivación e menos conflicriüda-
de na aula. Iso signiñca trabalio
na casa. Temos que seraudaces en
buscar solucións».

A Ley Orgánica para la Mejora
de }a Calidad Educativa (Lomce)
non podía faltar neste debate.
Freitas admite que r<é unha invo-
lución, volver a outras épocas,,.
Despois de carro cursos de Secun-
daria, ((quen mellor que unha
xunta de avaliación, de doce ou
trece profesores, para valorar se

un alumno é competente ou non
e ten que graduarse)).

As reváüdas (formalmente cha-
madas avaliacióru finais) supoñen
poñer «unhap€xa» ao alumnado.
,,Se partimos da base de que todos
van aprobü son irurecesarias. Que
imos facer con eses alumnos que
rematan 4e deESO ou 20 deBacha-
relato e non aproban a avaliación

ñnal? É case unha desautorización
ao prbfesorador. AsÍ, confian en
que antes do 30 de novembro o
novo Coberno acabe coa «,incerri-
dume vital, que, en paiabras de
Roxelio Carballo, afecta a ((uns ra-
paces que están apiques de entrar
na universidade,r.

«Probablemente sexa só unha' avaliación diagnóstica en 2a deBa
charelato moi parecida á Selecrivi-
dade,r, apunta Freitas. Tampouco
teñen nada claro que pasará cos
alumnos que suspendan a proba
tendo aprobado 4a de ESO ou cos
de 2a de Bacharelato, que non
acadarían o títuio nin p^oderÍan
acceder á universidade.

UNIVERSIDADE. O presidente da
Fanpa sostén que «non hai por
onde coller o das reválidas. É un
arcaicismo insoportable; unha
inxustüa tremenda. Hai quen di
que un rapaz cun currÍculo bri-
llante non vai suspender a avüa-
ción. Si pasa. E non estamos para
desperdiciar talento neste país».

t,A propia Lomce, co concepto de
finai de estapa, está indo en con-
tra co seu propio preámbulo, en
contradición coas competencias,),'
explica Paco Barros. «O curso de 2q

de Bacharelato converteuse rnlrr:

ha autoescola do coñecemento, na
que están todo ano preparando a
proba en vez de estar aprendendo.
Cunha reválida en 40 da ESO están
anticipando isto,i e os docentes
non poden evitar verse,innersos
nesta voráxine. «Oprofesor, polo
propio prurito profásional e polo
interese do cenrro, ten que facer
que os alumnos 

" 
r"qo.r, 

"diante.AsÍ deixan de lado as desuezas».
Unicamente lle ve certo sentido

ás de Primaria, pero como ferra,
menta de diagn-óstico e sen que

Roxelio Carballo
Presidente da Fanpa

ll*:ffiffisonun
insoportable' e unha
inxustiza tremenda. Non
hai por onde collelas»

Paco Barros
Director do Sagrado Corazón

11il"$tr:XffiIffi,,
coñecemento.'Estan todo o.
afio preparando a proba)

rrascendan os resultados.
Toda esta revolución educativa,

apunta Carballo, unaceu dunha
campaña que dicía que en Espa-
ña había demasiados titutrados e

había que diminuir esa escada.
Como parece ser que é moi caro
porque despois devalúan os sala-
rios, aceptouse como un axioma
sen comprol¡ación empírica» .

Así, «quixera saber canto lle
costarÍa unha reconversión indus'
trial a este paÍs sen tantos titula-
.dos universitarios. Nunca xamais
sobrarán. Esta lei copia modelos
europeos que agora se están des-
montands», cofiro o caso de Ale-
maña»: Corrto §ociedade, asevera,
<testarnos perdendo se cur¡Ículós
brillantes de Bacharelato se deri-
van á Formación Profesional».

FINLANDIA. Tanto Freitas coino
Barros lembran o «caótico» que re-
sultou o inicio deste nrso ¿ói¿o ¿
incógnita que supoñÍan as presun-
tas,reválidas, xa que desmonta-
bantodo o calendario académico.
A enuada en vlgor da Lomce nos
cursos que faltaban tamén supuxo
a desaparición dalgunhas mate-
rias, a creación doutras novas, a
complicación ¡.a; convalidación. .,
AsÍ que o «f¡g:zo» á aplicaciónda

tema educativo sueco. «Tardaron
dez anos en lograr un compromiso
dos parridos)) e «non se pode com-
párar» co caso'español polas dife-
renzas demográficas e culturais.
«Unha cousa sÍ lles copiaría: que
para entrar na carreira de Cien-
cias da Educación haxa qué sacar
un nove de media». «E un.test de
personalidade -apostilia Barros-.
Hai fatiga, hai presión, estás ua-
ballando con nenos e ese mundo
d.e emocións tamén afecta aos
profesoresu.

AsÍ mesmo, o presidente da
Fanpa aposta por incorporar aos
pais ao proceso educativo..«En
Infantil e nos primeiros cursos
de Primaria os pais entran nas
aulas e desde quá o fan entenden
moitas cousas. Elimínanse espe-
culacións», apunta o directorldo
Sagrado; Freitas tamén concorda.
«Cando se ll.es explica o funciona-
meinto do cenuo evÍtanse malen-
tendendidos. Se un alumno ten
un comportamento disruptivo e
os pais responden, automatica,
mente iso :soluciónase. Afortu-
nadamente temos poucos casos,
pero se os hai veñen de familias
desestruturadas. Cando unha fa-
milia funciona nunca hai proble-
ma, xa que a educación dos nenos
é global. No colexio, rlo instinrto
e na casa».


