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ACTA ASEMBLEA 2008

ACTA DA 4ª ASEMBLEA DA ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE ORIENTADORES DE GALICIA
(A.P.O.E.G.A.L.)
A asemblea celebrouse o día 25 de outubro de de 2008 , ás 11.00
horas, en segunda convocatoria, en Santiago de Compostela, na Galería
Sargadelos, ( Rúa Nova nº 16, ) coa seguinte orde do día:
ORDE DO DÍA
Pto1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da última asemblea
Pto 2. Informe da Dirección
Pto 3. Altas e baixas de socios. (Informe da Secretaría)
Pto 4. Estado de contas. ( Informe da Tesourería)
Pto 5. Informe das distintas vocalias
Pto 6. Punto 3º das instruccións da Dirección Xeral de Ordenación e
Orientación Educativa do 21 de xullo de 2008 polas que se clarifican
determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas
de educación infantil, dos colexios de educación primaria, dos
colexios de educación infantil e primaria e dos centros públicos
integrados
Pto 7. Rogos e Preguntas

Pto1. Lectura e aprobación da acta da última asemblea.
Apróbase por unanimidade.
Pto 2. Informe da Dirección.
Toma a palabra Daniel Veiga Martínez.
O día 26 de novembro de 2004 constitúese formalmente a Asociación Profesional
de Orientación Educativa de Galicia (APOEGAL). Un paso de enorme relevancia
para a historia da orientación educativa de Galicia .
O traballo xeneroso dos compañeiros e compañeiras da Xunta Directiva fixo
posible comezar a facer historia da Orientación Educativa en Galicia podendo
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contar cunha Asociación Profesional de Orientación ,que , entre outras moitas
tarefas, foi quen de organizar o 1º Encontro de Orientadores de Galicia.
O día 5 de maio de 2007 (data da última asamblea celebrada) renovouse unha
parte da Xunta Directiva de Apoegal que quedou constituida polos seguintes
membros:

Sonia Ferro Cid (Vocal de Comunicación)
Juan Luís Rodríguez (Vocal de Formación)
Luís Alberto Varela Pérez (Tesoureiro)
Gema Castro Pico (Secretaria)
Ana Torres Jack (Vicepresidenta)
Daniel Veiga Martínez (Presidente)

O anterior presidente de APOEGAL (José Luís Diéguez) sinalaba na súa
intervención da última asemblea o carácter altruista do traballo dos compañeiros e
compañeiras da Xunta Directiva e anotaba a entrega e adicación que foi necesaria
para desenvolver os proxectos que se realizaron (especialmente o Encontro de
Orientadores de Ourense).
Hoxe, nesta Asamblea do día 25 de outubro de 2008 eu quero sinalar, en primeiro
lugar e de maneira especial, o compromiso, a entrega e o traballo altruista das
persoas que compoñemos a actual Xunta Directiva –seis orientadores (3
orientadoras e 3 orientadoras) . Somos un equipo de persoas que pretende a
mellora da orientación educativa en Galicia. Somos compañeiros/as que
realizamos un traballo a maiores e que precisamos da colaboración activa do
conxunto dos asociados/as.
Nunha aportación no Boletín de APOEGAL (Nº 7 e páx. 5) dicía que entre
todos/as facemos APOEGAL polo que se facía un chamamento á participación
activa dos asociados/as. Concretamente anotaba que se precisaba colaboración
para as Comisións de Novas Tecnoloxías, Asesora e de Recursos –non temos a
ninguén-. A resposta diante do chamamento non resultou e, ata o de agora,
seguimos na mesma situación que daquela.
Durante o tempo que levamos traballando, podemos enumerar, entre outras,
algunhas actividades que de desenvolveron. Os/as compañeiros/as das distintas
vocalías falarán con máis detalle-:
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1.- Realización de trámites burocráticos (sobre todo, bancarios) co noso tesoureiro
e reunión con José Luís (antigo presidente de APOEGAL) en Ourense (traspaso de
materiais).
2- Revisión das Actas do I Encontro de Orientación Educativa (traballo inxente e
de varios meses) previa á súa publicación por parte da Deputación de Ourense.
3.- Reunión coa Directora Xeral de Innovación Educativa para presentar as nosas
demandas e posibilitar unha relación de mútua colaboración (marzo 2008)
(Posterior envío de carta –maio 2008- para reiterar a nosa colaboración e a
puntual información das novidades sobre temas legais xerais e relacionados coa
orientación).
4.- Mellora e actualización da páxina web de Apoegal e continuidade do Blog de
Apoegal. (Unha tarefa moi importante e para a que se precisa de maior
colaboración).
5.- Asistencia ao IV Encontro de Orientadores de Burgos (abril de 2008) e as
reunións da COPOE.
6.- Os Boletíns de Apoegal como plataforma de comunicación e de publicidade
institucional da Asociación.
7.- Participación nalgúns medios de comunicación (Nos suplementos de La Voz de
Galicia -La Voz de Escuela- e en Faro de Vigo. Unha intervención en Radio Voz).
Ademáis seguimos sin contar con espacio físico e traballamos nas distintas
reunións que mantemos periódicamente en Lalín ou Santiago.
Estamos facendo un esforzo adicional pero tamén necesitamos apoio e
colaboración por parte dos asociados.
Temos casi todos os mesmos intereses e non podemos deixar que os puntos de
non coincidencia nos separen.
Pto 3. Altas e baixas de socios. (Informe da Secretaría).
Toma a palabra Gema Castro Pico para informar que a día de hoxe , e sen
verificar as baixas de socios que non teñen domiciliado o pago da cuota anual,
somos 127 socios, durante este ano produxéronse 3 baixas.
Pto 4. Estado de contas. ( Informe da Tesourería).
Toma a palabra Luís Alberto Varela Pérez.
Estado actual: mantemos duas contas en dúas entidades bancarias, Caixa Nova na
que actualmente hai 6742,92€ e Caixa Galicia na que hai 2244.2€, este último é
remanente do I Encontro ; en total son 9227,15€ nos que está incluido o cargo
correspondente ao ano 2008 dos socios que o teñen domiciliado.
Resumo dos gastos.
Os gastos cotiáns da asociación son:
Comunicación ( teléfono, correo).
Cuota de COPOE (100 €).
Desprazamentos para as reunións da xunta directiva.
Mantemento de páxina web: 464€.
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Comenta que o retraso no cargo da cuota deste ano foi por mor do cambio da
Xunta Directiva acarreou unha serie de licenzas e permisos de xestión das contas,
tamén polo cambio, por parte da entidade bancaria do programa de xestión,
houbo que volver a introducir todos os datos dos asociados.

Pto 5. Informe das distintas vocalias
Toma a palabra Dona Ana Torres Jack Vicepresidenta de APOEGAL e vocal de
comunicación de COPOE. Comenta a actualidade e as actuacións dende APOEGAL:
Agora somos 22 asociacións, as últimas incorporacións foron as de NORA
(Navarra) APOCOVA (Valencia) e ASOC (Málaga y Huelva).
O 4º Encuentro Nacional en Burgos foi un gran éxito, APOEGAL participou tanto na
organización como na difusión do encontro, o que non houbo foi tanta
representación de orientadores galegos como en anos anteriores. En total asistiton
uns 500 orientadores de toda España.
Este ano decidiuse que o encontro sexa bianual e que se faga para o ano 2009 o II
Encontro Virtual organizado pola UOC ( Universitat Oberta de Catalunya)
O V Encuentro Nacional se celebrará en Sevilla no ano 2010 organizado por
FAPOAN.
Outras actuacións:
Presencia de COPOE na revista REOP ( Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía)
También participamos en Educaweb.
Cuadernos de Pedagogía en abril publicará un monográfico sobre orientación no
que podemos participar.
Permanente contacto con orientadores de toda España a través do presidente de
COPOE. Enviannos moito material e se encarga Sonia de reenvialo aos socios.
Fai unha valoración moi positiva da nosa participación en COPOE.
Toma a palabra Dona Sonia Ferro Cid (Vocal de Comunicación).
Comenta que o total de correos reenviados dende o cambio da Xunta Directiva (5
de maio de 2007) son 776, dos cales a COPOE é unha fonte moi importante de
información recibida.
Hai outras fontes como o Seminario de Educación para a Paz, MEC, Universidades,
Dirección Xeral de Educación e preguntas de información e intercambios de
opinión os asociados. É un traballo moi grato e que ten moitas respostas.
Tamén envíanse correos aos medios de comunicación.
Neste momento temos problemas cos correos de 8 socios que non reciben a
información porque chegan de volta.
En canto aos Boletíns de APOEGAL a idea é que todos os socios colaboren pero a
verdade é que non hai moita colaboración de momento. Publícanse dous ao ano.
Solicita a colaboración dos asociados.
Toma a palabra Don Juan Luís Rodríguez (Vocal de Formación) quere comentar
tres aspectos:
O primeiro é que houbo moitas dificultades para publicar o libro de actas do I
Encontro Galego polo formato das Actas e por problemas coa Deputación de
Ourense que as perdeu tres veces, por fin sí foron publicadas este ano e se
repartiran ao final da asemblea.
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Este curso queren facer un curso para orientadores de primaria sobre calidade na
orientación co material dunha orientadora que facilita a xestión psicopedagóxica.
Comenta a posibilidade dun segundo encontro pero para esto se necesita moita
colaboración, a idea é que os encontros sexan trianuais.
Neste momento non hai ninguén anotado na vocalia de formación que sería a que
levaría o peso da organización do encontro.

Pto 6. Punto 3º das instruccións da Dirección Xeral de Ordenación e
Orientación Educativa do 21 de xullo de 2008 polas que se clarifican
determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de
educación infantil, dos colexios de educación primaria, dos colexios de
educación infantil e primaria e dos centros públicos integrados.
Toma a palabra Don Daniel Veiga.
Hai un colectivo de Orientadores de primaria que queren que a Consellería dé
marcha atrás ás instruccións de Dirección Xeral sobre as gardas nos CEIPs
Entendemos que non hai base legal e estamos de acordo con que os orientadores
fagamos garda, como de feito estamos a facer moitos de nós.
Como asociación temos que contemplar as distintas opcións xa que hai moitos
orientadores que facemos gardas e incluso imparten docencia.
Interveñen Antonio Estevez e Asunción Fernández para comentar que en primaria
as gardas implican docencia e que os orientadores de primaria non teñen
docencia, polo tanto no teñen que ter gardas.
Luis Varela explica que redactou parte da resposta baseándose na normativa onde
se recollen os regulamentos orgánicos de centros, que di que todos os profesores
teñen que facer gardas. Mentres que na normativa de orientación non aparece
nada sobre a función das gardas. Ademáis unha das cousas que debatimos na
reunión da Xunta Directiva é que nos parecia redundante e pouco apropiado que
recolleran por escrito algo que xa se
viña facendo por parte de moitos
orientadores e orientadoras.
Asunción Fernández cree que no teñen porque facer gardas e que non lle poderían
obrigar a facelas
Elvira Anaya protesta porque no escrito da Xunta Directiva non se fixo referencia a
que eran socios de APOEGAL, cree que o que non se pode é poñerse en contra dos
asociados, cree que é unha falta de respeto.
Daniel Veiga opina que non se pode sacar das súas palabras que teña falta de
respeto. E parécelle inxusto dicir que facemos cousas en contra dos asociados,
ademáis aclara que sí se comentou que formaban parte de APOEGAL.
Tamén comenta que el non está neste posto por saber de leis e , como todos,
pode interpretar mal a lexislación. Derivado da lexislación non temos claro que as
gardas teñan carácter docente.
María José Piñeiro comenta que o que se respira na zona de Lugo e que esta e
unha asociación de secundaria. Cre que mentras haxa esta dualidade entre
primaria e secundaria non vamos a ningún sitio, comenta que estamos falando de
gardas e non sabemos a que nos estamos referindo. As gardas de tarde (sen
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alumnos) todos están de acordo que hai que facelas. Os orientadores de primaria
teñen horario completo a tarefas de orientación segundo a orde do concurso de
orientación polo que non teñen que facer gardas.
Rosa Graña pasa a ler un recurso de alzada ao Delegado provincial de Pontevedra.
Primeiro presentou un recurso á dirección do seu centro e en resposta á resposta
da directora presentou o recurso.
Ana Torres cre que Rosa Graña fixo ben en por o tema en mans de sindicatos e
abogados, xa que son eles os que teñen que decidir a legalidade ou non da
medida. Que os socios de APOEGAL deben traballar conxuntamente nos puntos de
unión (que son a maioría) e non nos de desunión ou discrepancia.
O único que se pide é trasladar a inquedanza do colectivo de socios de primaria.
Daniel comenta que a asociación quere representar a todos pero hai que entender
que hai distintas posturas.
Van a pedir unha reunión coa Consellería para expor as súas inquedanzas xa que
cren que teñen base legal.
Daniel Veiga comprométese a solicitar a reunión cun único punto do día e
cree convinte que algún dos socios de primaria asista a esa reunión.

Levantase a sesión cando son as 13 horas do 25 de outubro de 2007.

Asdo: Gema Isabel Castro Pico
Secretaria de APOEGAL
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REUNIÓN COA DIRECTORA XERAL

O día 21 de novembro (venres) ás 9.30 da mañá estivemos (Rosa Graña e máis eu)
mantendo unha curta entrevista cordial coa Directora Xeral (Marisé).
O primeiro que nos comentou -unha vez exposta a nosa intención de diálogo e de
colaboración (que vimos mantendo) sobre o tema das gardas- foi que se trataba dun tema de
Persoal (competencia do Sr. Canosa) pero sinalou que as gardas son funcións de todo/as os
profesores/as.
Nun segundo momento Rosa Graña falou dos argumentos do escrito que nos comentou na
Asemblea. A Directora Xeral dixo que entendía a nosa proposta, pero que as Instruccións
estaban aí e non se ían a modificar.
Falamos de varios temas relacionados (o incremento do número de orientadores/as en
Primaria e sobre a calidade da orientación en Primaria).
En definitva, o orientador/a é un profesor do centro máis e, polo tanto, ten que facer gardas.
No fundamental do tema a tratar, as conclusións son as que se anotaron.
Mantivo un tono cordial e dixo estar aberta a recibir por correo electrónico todas a ideas,
propostas e suxerencias dos orientadores/as de Apoegal.
Daniel Veiga
Presidente de APOEGAL.
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¡MESTRA, APRÉNDEME A MIRAR!
Parece unha moda, unha constante, unha estratexia de marketing perfectamente
deseñada. Trátase de cargar contra da xuventude en xeral, en ocasións mesmo
demonizando, cando non criminalizando, os seus comportamentos e condutas, unha triste
reacción do chamado “mundo viejuno” respecto das novas xeracións, un deporte de
fonda tradición e moi popular. Xa Sócrates (470-399 a.d.C.) acusaba ós mozos da súa
época de ser uns tiranos, de contradicir ós seus pais, de devorala comida e de faltar ó
respecto dos seus mestres...
Con ocasión ou sen ela, editoriais prestixiosas, sisudos analistas, tertulianos de pro,
psicólogos clínicos preocupados pola súa carteira de clientes..., realizan informes e
estudios periódicos que chegan ós medios con titulares de trazo groso, entradiñas
alarmantes, fáciles de dixerir, sen necesidade de profundar na letra miúda, que sementan
alarma, sorpresa e crean opinión.
Estámonos a referir a ideas como: “O alumnado de agora é peor que o de antes”, “a
escola actual esquece o esforzo”, “os mestres non teñen autoridade”, “nos institutos non
hai disciplina”, “os mozos de hoxe son máis violentos”, “os niveis de esixencia
baixaron”... e así sucesiva e reiteradamente.
Estas mensaxes, en ocasións no medio doutros discursos, non podemos
interpretalas, unicamente, como o reflexo dun conflito interxeracional, aínda que teña
moito disto. Cando repetimos que os alumnos de hoxe son peores que os de antes, ¿que
pretendemos?. ¿Responsabilizalos da súa suposta vagancia, do seu desapego da cultura
do esforzo, culpabilizalos?. ¿A eles, ás súas familias, ás autoridades educativas, ós
gobernos, á sociedade... é dicir, a todos e a ninguén a un tempo?
En moitas ocasións notamos un certo ricto de superioridade paternalista en relación
coas xeracións que están chamadas a substituírnos, por lei natural, algo así como unha
patética e inútil vinganza pola xuventude perdida e estrañada...
Pero quizais o primeiro que habería que clarificar é o que entendemos, o que
interpreta cada quén por “antes”, esa muletiña, ese tan descontextualizado adverbio de
tempo. ¿Antes de que?, ¿antes de cando?, ¿de canto antes estamos a falar? Hai 20, 30, 50,
100 anos?, ¿mil tal vez?.
Si identificamos “antes” cos tempos da nosa propia mocidade está ben claro que
estamos a dicir, sen rubor, que nós mesmos, fomos, e somos mellores. Toma xa. Como
inxección de autoestima non está nada mal. Ou o que é o mesmo: os nosos fillos, os
nosos netos, son peores!!!. Para quedarnos, así, tan anchos...
Pero, ¿peores en que?. ¿En coñecementos, en actitudes, en valores?. Como si os
contidos das aprendizaxes fosen inmutables. Sinto ser tan simple, pero os alumnos e
alumnas de hoxe nin son peores nin son mellores, son diferentes. Son o produto da
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sociedade na que viven, son tamén o resultado da nosa propia actuación como adultos,
esa é a nosa responsabilidade. Porque a escola é un espello perfecto onde, moitas veces,
non aceptamos vernos reflexados.
Os rapaces e rapazas que hoxe estudan nos colexios e institutos o fan no mellor
sistema educativo da nosa historia, o que conta coas mellores condicións escolares. E
viven nunha sociedade con niveis de renda, coberturas, acceso á cultura, ocio e tempo
libre, como nunca houbo, en espazos de liberdade, democracia, seguridade e diversidade,
innegables. E teñen acceso á escolaridade todas e todos os alumnos e alumnas. Non como
“antes”... cando estudaba (cando estudabamos) unha minoría, unha elite, moito máis
reducida canto máis retrocedemos no tempo...
E o profesorado está, á súa vez, mellor preparado que nunca. E as familias senten con
maior preocupación o ensino dos seus fillos e fillas, viven con máis interese a educación,
a cultura e o saber. As súas condicións laborais, de ocio e de lecer, a penas teñen nada
que ver coas de “antes”.
Claro que os nenos e nenas de hoxe teñen problemas, como os de tódalas épocas,
distintos, sen dúbida, pero tamén é certo que contan coas mellores condicións para
superalos, como nunca “antes” tiveran.
E con isto non quero dicir que o noso sistema educativo, os novos modelos de
familia, laborais, a sociedade, a cultura, a sanidade... non sexan manifestamente
mellorables. Claro que o son, porque outra educación é posible, como outro mundo
tamén é necesario.
Pero descualificar á xuventude, demonizala, resaltar sempre o negativo ignorando
ou silenciando os seus valores, ¿para que sirve?, ¿a que intereses responde?. ¿De que nos
tranquiliza ?.
Somos precisamente os adultos os que deberiamos reflexionar máis sobre as nosas
responsabilidades na incitación permanente ó consumo máis irracional dos menores, na
superprotección extrema, meu santiño onde che poñerei, na promoción desmedida da
cultura do éxito (famosos, estrelas, heroes...), da competitividade máxima por riba dos
valores, no tratamento dos cativos como terminais de consumo, armarios cheos e
corazóns baldeiros, no egoísmo e no individualismo exacerbado, pequenos budas, ou na
presión constante por facelos individuos “súper”, evitándolles a máis mínima
contariedade... e o non tamén educa...
Un bo mestre, unha boa mestra, necesitan influír positivamente no seu alumnado,
porque como temos repetido tantas veces, os alumnos aprenden, sobre todo, dos
profesores que aman. Debemos resaltar os seus avances, tratalos con afecto e cariño, a
educación afectivo emocional -tan esquecida- o mellor antídoto contra da violencia.
Mellorar a súa autoestima, corrixir as súas carencias, esperanzalos, suxerirlle metas
acadables, en definitiva, acompañalos, como o guía do desfiladeiro...sen esquecer o non,
a coherencia, as normas e os límites, por suposto.
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Chegados a este punto lembro aquela fermosa historia que me contou Federico
Mayor Zaragoza, a da nena que nunca vira o mar. O día en que -por fin- coa súa mestra
veuse -cara a cara- coa inmensidade do mar, fascinada, perplexa, nerviosa, tirándolle da
saia, exclamou: ¡ mestra, apréndeme a mirar !.
Somos os adultos os que temos que reflexionar sobre as nosas responsabilidades, e
preguntarnos, escoitando á propia conciencia, si realmente estamos “ensinando a mirar”
como debemos. Porque nesto, como en tantas outras cousas, por sorte, calquera tempo
pasado, non foi mellor...

Manuel Dios Diz é mestre, licenciado en Xeografía e Historia pola USC, preside o
Seminario Galego de Educación para a Paz. (www.sgep.org).
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A TÚA OPINIÓN

De novo se lanzou unha invitación á opinar e a participar o pasado 24 de
novembro:
Bó día a tod@s!
Lendo o último correo enviado pola COPOE sobre as alegacións ó decreto de especialidades, é
curioso como sendo tod@s orientador@s e adicándonos ó mesmo polo menos en teoría, as
demandas profesionais non son tan semellantes.
Como asociación é necesario que sexamos capaces de expor as nosas opinións sen que por iso se
entenda que imos en contra dos intereses de ninguén. A lexislación galega nese senso é clara e
este sondeo non pretende cambiar iso.
Pero o tema está ahí e moitas veces entre nós mesm@s descoñecemos o que pensamos e os
argumentos de cada un/ha. Por iso, sen ánimo de entrar en ningunha polémica e tamén para encher
de contido a sección de opinión do próximo Boletín de decembro, grazas ás aportacións de
tod@s, gustaríanos recibir a túa opinión sobre:

O feito de que nalgunhas comunidades @s orientador@s impartan docencia.

Moitas grazas e un saúdo.
Sonia Ferro
Vocal Comunicación APOEGAL

E estas son as aportacións chegadas:
Creo que o orientador/a debe estar en contacto coa realidade das titorías a través de distintas
actividades propias do seu posto pero non impartir docencia porque ten de sobras que facer
dentro do súa misión.
M.ª Jesús Salas Linares. Orientadora CEIP ANEXA Lugo.
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A TÚA OPINIÓN
Eu persoalmente estou dacordo con que os orientadores teñamos docencia. De todos
xeitos isto debe ter certas condicións. Ai van os meus argumentos:
A primeira é unha razón moi persoal: gústame iso de ser docente . Despois hai outras
máis profesionais, penso que dar clase sitúanos nunha posición máis igualitaria e penso que
facilitará a comunicación, tamén axudaranos a entender mellor o punto de vista do
profesorado e sobre todo a coñecer mellor ao alumnado e como funciona en grupo, as veces
non vale ir un día de observador ou observadora. Tamén creo que hai certas cousas que as
facemos mellor nós; se vai haber unha optativa que se denomina Psicoloxía, como xa a
hai noutras comunidades supoño que somos nós os máis preparados para impartila, por outra
banda reflexiono sobre a hora semanal de titoría na ESO e penso no tremendo fracaso que é,
son pesimista si, hai boa vontade e algúns titores que se preocupan de facelo ben e que o fan
, pero tamén penso que non é o máis habitual . Debería mellorar a súa formación, pero tamén
nós podemos colaborar máis, sobre todo ao tratar algúns temas que para nós están máis
traballados e forman parte da nosa formación como profesionais.
Supoño, ESO SI!, que isto non pode ser posible coas ratios orientador/a alumnado que
hai na actualidade, non é que o supoñ, é que é así.
En fin UTOPÍAS variadas para seguir traballando cada día sen perder a ilusión. As
veces é difícil. Un saúdo para tod@s.
María Solleiro .

A miña opinión con respecto a que @s orientador@s impartan docencia é a seguinte:
Paréceme ben. Así como o desenvolvemento do Plan de Acción Titorial, deberíamos ser nós
os que o fixéramos, pois que se fagan as actividades que nel se programan realmente
depende da vontade do titor, se o fai xenial e se non o fai non pasa nada, a realidade é que
carece de formación necesaria para desenvolver certos programas : de habilidades sociais,
de autoestima, de educación sexual, de prevención en drogodependencias... , claro que con
todo o traballo que temos se por arriba tivéramos que impartir docencia, entón sería unha
locura maior, polo tanto eu penso que habería que replantearse o obxectivo da orientación
educativa e as funcións do orientador e unha vez que tivéramos esto claro pedir mais
orientadores nos centros.
Un saúdo .
Ana María Ulloa Lage.

En relación coa cuestión sobre a docencia dos orientadores/as a miña opinión é que non
debería pecharse a posibilidade de que o orientador/a poda impartir docencia, sempre de
maneira voluntaria. Un saúdo:
Daniel Veiga
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A TÚA OPINIÓN
Respecto a la posibilidad de que los orientadores demos clase, pienso que el número de
funciones que nos asigna la Administración es ya de por si lo bastante amplio (e inabarcable)
como para que aún encima asumamos la docencia. Pero si realmente pudiéramos renunciar a
algunas de las responsabilidades que llevamos sobre nuestras espaldas, yo estaría de
acuerdo en impartir alguna optativa de forma voluntaria (Psicología, Transición a la Vida
Activa...) como hacen en muchas Comunidades.
Ana Torres Jack.

Penso que debería haber máis orientador@s nos centros e a partires diso o feito de dar
docencia non debería de estar rifado con adicarse á orientación. Co que non estou dacordo é
coa idea de dar clase porque “só” orientar non sexa profesionalmente valorado.
Sonia Ferro.

Asumir máis tarefas e funcións, neste caso a posibilidade de docencia, iría en detrimento do
noso traballo; pero deixando este aspecto á marxe, paréceme positiva a idea de impartir
docencia nalgunha materia relacionada coa nosa especialidade e mesmo asumir o traballo
directo co alumnado no espazo das titorías presenciais, para traballar determinado tipo de
contidos do plan de acción titorial para os que os titores, normalmente, non están tan
preparados. Supoño que isto último é algo que xa vimos facendo para tratar, por exemplo, o
tema da orientación académica e profesional nas diferentes etapas educativas. Esta situación
mellora a percepción do noso traballo no centro, proporciónanos coñecementos de primeira
man sobre o grupo de alumnos e, na situación actual, creo que contribúe a mellorar a calidade
das intervencións relacionadas coa orientación educativa. Un saúdo!
Luis Alberto Varela.

Moitas grazas a tod@s pola vosa colaboración.
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CONGRESO NACIONAL CONVIVENCIA

PRIMEIRO CONGRESO NACIONAL SOBRE CONVIVENCIA E RESOLUCIÓN DE
CONFLITOS EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS
Universidade de Málaga, Facultade de Ciencias da Educación
27-29 Novembro 2008

MEDIO MILLAR DE EXPERTOS EN CONVIVENCIA DEBATIRON EN MÁLAGA AS SITUACIÓNS
CONFLICTIVAS ACTUAIS
Ana Torres Jack

Expertos de toda España reuníronse durante os días 27, 28 e 29 de novembro en Málaga para debater
sobre as situacións conflitivas dos centros educativos. O I Congreso Nacional sobre Convivencia e
Resolución de Conflitos en Contextos Socioeducativos reuniu a máis de 350 profesionais nesta materia.

Na actualidade, os centros educativos viven situacións de grande complexidade como o maltrato entre iguais,
tamén coñecido como bullying. O Congreso nacional pretendeu servir de punto de encontro dos profesionais da
educación e orientación así como ofrecer pautas de actuacións e programas de intervención dirixidos a fomentar
a convivencia, a solidariedade e a tolerancia nos distintos contextos socioeducativos.
María Teresa Castilla, coordinadora xeral do congreso, explicou o primeiro día o obxectivo do encontro: "A idea
principal do congreso é a de propiciar a participación e o debate entre todos os asistentes, por iso todas as
conferencias xiran en torno ás situacións conflitivas actuais". De feito, durante os tres días que durou o encontro,
os expertos tiveron oportunidade de establecer contacto e incluso de construír grupos de investigación dirixidos a
facilitar modelos de convivencia en función dos novos problemas xurdidos nos contextos socioeducativos.
Este foi o programa do evento:
A

Jueves 27 de Noviembre de 2008

16:00h a 16:30 h. Acto inaugural
Participantes:
•

Excma. Sra. Dña. Pilar Pin. Vocal Asesora de la Secretaría Técnica de Estado de Educación y
Formación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

•

Excma. Sra. Dña. María Gámez. Delegada de Gobernación de la Junta de Andalucía.
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•

Ilma. Sra. Dña. Emilia Mª Fernández. Asesora Técnica de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía. Conserjería de Innovación, Ciencia y Empresa.

•

Ilma. Sra. Dña. Gema del Corral. Directora General del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer
del Ayuntamiento de Málaga.

•

Excmo. Sr. D. José Nárvaez. Vicerrector de Investigación de la Universidad de Málaga.

•

Ilmo. Sr. D. José Francisco Murillo. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga.

•

Dña. Mª Teresa Castilla. Coordinadora General del Congreso.

•

Sra. Dña. Eva Moreno. Consejera Técnica de Convivencia Escolar y Secretaría del Observatorio para la
Convivencia Escolar en Andalucía.

16:30h a 17:30h. Foro Inaugural

Presentación introductoria: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: Dirección General de
Participación y Equidad en Educación; Dña. Carmen Díaz, Miembro de Educadores por la Paz,
Orientadora del IES Lucus Augusti, Profesora Titular de la UNED; y D. Miguel Ángel Santos Guerra.
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga.
Participantes: Illma. Sra. Dña. Pilar Pin, Vocal Asesora de la Secretaria del Estado del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte; y Dña. Isabel Fernández, Consejera Técnica Coordinadora del
Observatorio

Estatal

para

la

Convivencia.

A primeira conferencia presentouna o catedrático Miguel Ángel Santos
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18:00h a 19:30h. Mesas redondas (simultáneas 1 y 2)
1. Planes y Programas de Convivencia. Una panorámica institucional desde las Comunidades
Autónomas
Moderador/a: Dña. Soledad Aracama. Gabinete de Cultura de Paz de la Delegación de Educación de Málaga.
a. D. J. Antonio Binaburo. Coordinador de la Red Andaluza “Escuelas Espacios de Paz”.
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b. D. Pedro Uruñuela. Subdirector General de Alta Inspección del MEC.
c.

Dña. Concepción Laez Álvarez. Jefa del Servicio de Atención al Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, orientación y convivencia. Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa de la Conserjería de Educación de Castilla-León.

d. D. Pere Led. Impulsor del Programa de Convivencia y Mediación Escolar del Departamento de
Educación de la Generalitat de Catalunya.
e. D. Juan Miguel Molina. Coordinador para la Convivencia Escolar en la Región de Murcia y
Vicepresidente del Pleno del Observatorio para la Convivencia.
2. Gestión y articulación en los centros educativos de los Planes de Convivencia.
Moderador/a: Ana Belén Lucena Bernal. Maestra y psicopedagoga. CEIP Huertas Viejas de Coín (Málaga)
a. D. Antonio Marfil. Director del IES Portada Alta (Málaga).
b. D. Sebastián Rodríguez. Profesor del IES Mayorazgo (Málaga) Premio Escuelas Espacios de
Paz 2008.
c.

D. Manuel Zafra. Profesor y Coordinador de Coeducación y del Plan de Convivencia en el IES
Pedro Soto de Rojas (Granada).

d. D. José Luis Casillas. Director del Equipo de Conducta de Burgos. Coordinador del Programa
de mejora de la convivencia del IES La Bureba, Briviesca - Burgos (premio a las mejores
prácticas

educativas

2004-05).

20:15h. Recepción oficial

Viernes 28 de Noviembre de 2008

09:00h. a 10:30h. Conferencia-Debate

1. Moderador: D. José Manuel Esteve Zarazaga. Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga.
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Dña. Mª Teresa Salces Rodrigo. Asesora responsable del Área de Menores y Educación del Defensor del
Pueblo Andaluz.
D. José Vicente Peña. Profesor Titular del Dpto. de Teoría e Historia de la Universidad de Oviedo.
D. Pedro Rascón. Presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA).
D.

José

Gijón.

Miembro

de

la

Fundación

ECOEM,

Educación

y

Cultura.

10:30h. a 12:00h. Mesas redondas (simultáneas 3 y 4)

3. Panorámica de la orientación educativa y de la mediación ante la resolución de conflictos. El rol del
orientador y del mediador.
Moderadora: Dña. Ana Cobos Cedillo. Presidenta de AOSMA (Asociación de Orientadores de Málaga) y
orientadora del IES Ben Gabirol.
a. D. Juan Antonio Planas. Presidente de COPOE (Confederación de Organizaciones de Profesionales de
la Orientación Española).
b. D. José Martín. Presidente de FAPOAN (Federación de Asociaciones de Profesionales de la Orientación
de Andalucía).
c.

Dña. Ana Torres. Vicepresidenta de APOEGAL (Asociación Profesional de Orientación Educativa de
Galicia).

d. D. José Luis Soler. Jefe de Unidad de Orientación. Gobierno de Aragón.
e. Dña. Manuela Delgado. Presidencia de la Federación Estatal de Asociaciones de Mediación
(FAMED).
4. Formación del profesorado e investigación en resolución de conflictos y buylling.
Moderador/a: D. Ildefonso Vázquez. Coordinador Provincial de Formación del Profesorado de la Delegación de
Educación de Málaga.
a. D. Francisco Muñoz. Instituto de la Paz y los Conflictos. “Investigación de la Paz y los Derechos
Humanos desde Andalucía”.
b. D. José Melero. Profesor del IES Manuel Alcántara (Málaga) y del Dpto. de Teoría e Historia de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.
c.

Dña. Maria Rosa Buxarrais. Profesora Titular del Departamento de Teoría e Historia de la
Universidad de Barcelona.

d. D. Fernando Justicia. Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.
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16:00h. a 17:30h. Conferencia-Debate
1. Moderador: D. Miguel López Melero. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Facultad de
Ciencias de la Educación Universidad de Málaga.

a. D. José Antonio Marina. Catedrático excedente de Filosofía en el Instituto La Cabrera. Madrid.
b. Dña. Elena Simón. Escritora, analista de género y docente experta en Coeducación. "Coeducar para la
Igualdad: la mejor propuesta escolar para evitar la violencia de género".
c.

D. Manuel Iriarte. Coordinador Provincial de la Agencia Andaluza de voluntariado. Delegación de
Gobierno de la Junta de Andalucía. “Voluntariado y participación: dos ejes para la convivencia
ciudadana".

d. Dña. Ainhoa Flecha. Centro Especial de Investigación sobre Teorías y Prácticas superadoras de las
desigualdades. Universidad de Barcelona.
17:30h. a 19:00h. Simposium

Sábado 29 de Noviembre de 2008

09:00h. a 10:30h. Conferencia-Debate

1. Moderadora: Dña. Ángela Muñoz, Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga.

a. Dña. Nélida Zaitegui de Miguel. Directora de Programas de Equipos Directivos del Gobierno Vasco.
b. D. Antonio Bolívar. Universidad de Granada. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar.
Universidad de Granada. “El Proyecto Atlántida: un planteamiento comunitario en la resolución de
conflictos”.
c.

D. Joan Badía. Director General de Innovación del Departamento de Educación de la Generalitat de
Catalunya. "Los Proyectos Educativos del Entorno".

d. D. Juan Carlos Torrego. Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Alcalá de
Henares. “Políticas de gestión de la convivencia en centros escolares: análisis de los nuevos formatos y
propuestas".

10:30h. a 12:00h. Mesas redondas
5. Gestión de la formación y la innovación para la mejora de la convivencia y la resolución de
conflictos.
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Moderador/a: Dña. Eva Moreno. Secretaria Técnica del Observatorio para la Convivencia de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
a. Dña. Carmen Rodríguez Martínez. Ex-directora General de Innovación Educativa y Formación
del Profesorado. Profesora Titular de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de
Cádiz. Actuaciones en el ámbito educativo para la prevención de la violencia de género.
b. Dña. Emilia Mª Fernández. Asesora Técnica en la Gerencia Provincial de la Agencia de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
c.

D. Enric Roca. Profesor Titular de Teoría e Historia de la Educación. Universidad Autónoma de
Barcelona.

d. Dña. Carmen Boqué Toremorell. Profesora de la Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte de Blanquerna. Universidad Ramón Llull de Barcelona. Asesora del
Programa de Mediación Escolar de la Generalitat de Cataluña.
e. D. Manuel Fernández Cruz. Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad
de

Ciencias

de

la

Educación

de

la

Universidad

de

Granada.

6. Espacios para la educación, la convivencia y la ciudadanía.
Moderador/a: Pedro Valderrama o Víctor Solbes. Dpto. de Teoría e Historia de la Educación de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Profesores y educadores en
contextos penitenciarios.
a. D. Vicent Martínez Guzmán. Museo para la Paz del Vall d’Uixó (Castellón). Cátedra UNESCO
de Filosofía para la Paz.
b. Dña. Ana Mª Sánchez. Educadora de centros sociales. Centro de Menores San Francisco de
Asís (Torremolinos. Málaga).
c.

Dña. Ana Sancho, Jefa del Servicio de Atención al usuario del Hospital del Mar; D. Manuel
Heredia, Mediador intercultural de étnia gitana en el Hospital del Mar y D. Mohamed Ziri,
Mediador intercultural del centro Peracamps (Hospital del Mar. Barcelona)

d. Dña. Mª Teresa Pérez-Caballero. Presidenta de la Asociación de mujeres Démeter.
e. Dña. Soledad Arnau. Investigadora en Filosofía de Vida Independiente. ASPAYM. Madrid. "La
Asistencia personal: El camino para una Cultural de Paz".

7. Rol y estrategias metodológicas de los agentes socioeducativos orientadas al fomento de la
convivencia y de la participación.
Moderador/a: Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura, Educación y Fiestas. (Por determinar)
a. Dña. Mª Antonia Tardà. Asesora de Lengua, Interculturalidad y Cohesión social (LIC) en
Manlleu (Barcelona).
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b. D. Eduardo Sierra. Educador social. Miembro del MPDL Rol del mediador y del formador para la
mediación.
c.

Dña. Eva Alguacil. Miembro de COPESA. Educadora Social en el EOE Marbella-Coín.

d. Dña. Trinidad Diéguez. IES Fuentelucena de Alhaurín el Grande (Málaga). Rol del alumnado
mediador.
e. Dña. Gala Garrido y Dña. Sabina Habegger. Experiencias de participación sociocomunitaria.
f.

D. José Antonio Torres. Coordinador Técnico del CEMAIF. Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Málaga.

12:30h. a 14:30h. Talleres (simultáneos del 1 al 6)
1. "He tenido una tangana con Martín". Desarrollo de competencias docentes para el afrontamiento
de situaciones de hostilidad en el aula. D. Joan Teixidó i Saballs. Profesor Titular de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Girona. Director del Grupo de Investigación GROC.
2.

Proyecto Armonía. D. José Aurelio López Gil. Orientador y profesor del equipo de Mediación del
IES Ramiro II de La Robla (León).
3.
4.

Tutoría compartida. D. David Sánchez. Centro de Profesorado de Antequera (Málaga).
Las charlas con café: una propuesta de participación familiar en la escuela. Dña. Rosa

Caparrós, Asesora Infantil del CEP de la Axarquía y Dña. Mª José Marteache, Trabajadora Social en
el CEIP Nuestra Sra. de Gracia (Málaga).
5.

La mediación intercultural. D. Nourdin Alganouch. Mediador cultural en Málaga Acoge.

6. "Maestro, maestra, que la sensatez no nos ciegue". D. Joaquín Nebro. Director del CPR Las
Palomas. Alfarnatejo-Mondrón (Málaga).
16:00h. a 19.00 Comunicación de experiencias.
19:00h. a 20:30h. Clausura
a. Presentación de las conclusiones de las distintas actividades: conferencias-debate, mesas
redondas, symposia, comunicación de experiencias y talleres.
b. Propuestas de líneas de trabajo conjuntas y de grupos de trabajo o de investigación.

O evento reuniu a medio millar de expertos en Convivencia e Resolución de Conflictos
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CONGRESO NACIONAL CONVIVENCIA
PRIMEIRO CONGRESO NACIONAL SOBRE CONVIVENCIA E RESOLUCIÓN DE
CONFLITOS EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS
Universidade de Málaga, Facultade de Ciencias da Educación
27-29 Novembro 2008

CONCLUSIÓNS.
Estruturamos as conclusións en torno a tres eixes:

- Natureza do conflito.

- Formulacións de xestión ou resolución.

- Roles profesionais e necesidade de formación.

En cada un destes eixes existen posicións diversas e ás veces contrapostas que requiren dunha maior
reflexión e investigación, como poden ser o concepto de violencia e de conflito, ou a existencia ou non
de violencia no marco escolar. Así, existen diferenzas na formulación, no tratamento da resolución do
conflito, así como diversos paradigmas nos contextos socioeducativos, como o médico-clínicorehabilitador, ou o xurídico-punitivo. Polo tanto, é necesario traballar elementos que poderían soster un
modelo pedagóxico de intervención, sinalándose algúns elementos básicos de intervención, como a
necesidade do traballo en equipo, a implicación dos equipos directivos, o afrontamento dende diversos
ámbitos comunitarios con enfoques de empoderamiento, a mellora da calidade da relación entre

profesores e alumnado, a necesidade dunha intervención temperá, dende os niveis de infantil ata a
universidade, xerando revisións críticas sobre a cultura social dominante e as mensaxes dos medios de
comunicación.

Existiu un grande grao de consenso noutras cuestións como a necesidade da formación do profesorado
en emocións e convivencia, en formación sobre estratexias de intervención na aula, na dimensión
positiva do conflito como proceso de cambio, transformación e como vehículo de aprendizaxe.
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Así mesmo, existe acordo en rexeitar as formulacións e desenvolvemento de moitas aulas de
convivencia, que fundamentan as súas prácticas na segregación e consolidan o alumno nas condutas de
conflito, ao ser etiquetados.

- En canto á orixe ou a natureza do conflito:

Observamos que o conflito se atopa na sociedade e as súas institucións, e non só no ámbito escolar.

Sinalándose como posibles causas xeradoras do conflito, as seguintes:


Recoñécese que os problemas de violencia escolar, en boa medida, proveñen da
ampliación da escolarización obrigatoria, xa que con esta se acolle na institución
escolar ao cen por cen da poboación, co cen por cento dos seus problemas sociais.



Existe un maior grao de sensibilidade social que fai que se perciban
acontecementos conflitivos illados como algo xeral.



Si existe violencia, pero externa ao medio escolar, moi dimensionar polos medios
de comunicación. Grande parte desa violencia é de carácter estrutural, por iso,
invisible, que mantén procesos que levan á exclusión e á marxinación, e en
definitiva, á inxustiza social, que non poden ser resoltos unicamente pola escola.



Falta de relación humana entre mestres e alumnos que non se recoñecen como
persoas, son estraños.



Existencia dunha síndrome de carencia de autoridade, que fan que os alumnos
non recoñezan no profesorado, autoridade moral.



Non hai máis violencia, pero si máis falta de disciplina.



Existe disrupción na execución da docencia, o que fai que exista preocupación
por parte do profesorado, xa que esta disrupción lles impide dar as clases.



A conflitividade pode estar en diferentes escenarios educativos: clima da
institución, acción do profesorado, espazos de interacción entre iguais, currículo e
implicación da comunidade no centro, etc.



A violencia está no seo da sociedade. A escola é un escenario máis onde se
visualiza esa violencia.



Percíbese un cambio de valores que produciu desconcerto, cultura individualista e
consumista, así como unha tendencia da nosa sociedade desenvolvida a etiquetar
todo o que se refire á infancia.



Existe unha violencia estrutural, non visible que pode levar á exclusión.

24



Concorren disparidade de criterios no uso e percepción respecto ás maneiras de
abordar o conflito: por un lado, existen modelos xurídicos punitivos que codifican
os conflitos e formulan accións sobre eles, dirixidos á mellora de xeito
diferenciado. Por outro lado, existen conflitos dende a óptica do consumidor, que
se sosteñen en mecanismos de reclamación e no uso do mediador para as
resolucións. Finalmente, existen modelos clínicos, onde se diagnostica o conflito
e as propostas de mellora son a xeito de receitas individualizadas.



Ante estes modelos, percíbese a necesidade de xerar un paradigma de xestión e
resolución do conflito abordado dende un modelo pedagóxico-social.



En calquera caso, debemos ter presente que o conflito forma parte da vida, e que
non se resolve, senón que regúlase, xestiónase ou transfórmase.

- En canto ás formulacións de xestión ou resolución:

-

Sinalamos que:

o Ante a existencia de conflitos nas escolas, a expulsión non é a solución.
o Percibimos que os cambios normativos non cambiaron a realidade.
o É alarmante que os plans de convivencia e de xestión de espazos de paz, se converteran
en xestión de disciplina.
o A convivencia escolar debe reformularse en termos de calidade educativa, observando
que algúns dos indicadores de calidade poden ser o grao de autonomía escolar, a atención
á diversidade e as prácticas inclusivas.
o É unha constante a participación das persoas, pais e nais de alumnos, que menos o
necesitan, sendo unha realidade constatada que as persoas con problemas e afectadas por
situacións conflitivas, non participan.
o Respecto á normativa sobre educación, é necesario que exista estabilidade e consenso, así
mesmo, percíbese a necesidade de realizar un documento base para un pacto para a
educación.
o Do mesmo modo, é necesario xeneralizar as boas prácticas, e dalas a coñecer, a través
dun recoñecemento público.
o Non por obvio, déixase de sinalar a necesidade de incrementar os medios materiais e
persoais.
o Ao ser a conflitividade multifactorial, non se pode traballar dende unha soa óptica, pero
si hai que establecer uns prerrequisitos para as resolucións nos centros educativos, que se
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o sosteñen en equipos directivos implicados, formación do profesorado e traballo en
equipo.
o Debémonos centrar na visión positiva do conflito, como fonte de aprendizaxe.
o Percibimos a educación en valores como mecanismo de prevención e xestión axeitada
dos conflitos e do bullying.
o É necesario tecer unha rede baseada na confianza, no día a día e nas pequenas cousas.
o Percíbese a importancia da detección temperá das situacións conflitivas.
o Recoñecemos que existen programas que si producen melloras; son os que dotan o neno
dunha bagaxe de competencias abondas para resolver os seus conflitos.
o Os sentimentos e os valores preséntanse unidos, polo que debemos fomentar espazos e
oportunidades para vivir os valores nas aulas e fomentar o diálogo e a participación.
o Vemos necesario un permanente contacto entre pais, nais, profesorado, alumnado e o
ámbito comunitario.
o Existe conflitividade nos centros e iso é bo e necesario, porque evidencia riqueza. O que
produce distorsións é a existencia de modelos homoxéneos para responder á diversidade.
O que faltan é novos model que respondan a esta diversidade.
o É necesario asumir a realidade e practicar unha filosofía do empoderamiento.
o A avaliación dos procesos preséntase como imprescindible.
o Debemos dar importancia á convivencia, xa que non é algo accesorio, senón que é algo
substantivo ao ser humano.
o Cremos na importancia da materia Educación para a cidadanía, porque vehiculada
axeitadamente pode achegar estratexias e contextos para a xestión do conflito.
o Así mesmo, cremos que debemos afrontar os conflitos dende espazos máis amplos que
dende unha materia, como poden ser as comunidades de aprendizaxe ou o plan educativo
do ámbito, as cidades educadoras ou as escolas inclusivas
o Percíbese a necesidade de incluír dentro das actividades de aprendizaxe, prácticas de
servizo á comunidade.
o O modelo de mediación no contexto educativo debemos encardinalo nun proceso
dialóxico, e non como unha moda.
o Debemos facer compatible as necesidades de novos profesionais nos centros, que formen
parte dos equipos de convivencia, coa necesidade de que os docentes adquiran formación
neste ámbito.
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- Sobre formación e roles profesionais:

o Percibimos a necesidade de formación pedagóxica na formación do profesorado, no que
se refire ás emocións e á convivencia.
o É necesario modificar o papel do docente, para que as súas funcións acometan novas
situacións de conflitividade.
o O adestramento do profesorado en materia de xestión de conflitos é moi necesaria, xa que
precisa o manexo de estratexias na xestión de conflitos.
o A formación, a través de programas de apoio ao profesor novel, móstrase como
imprescindible.
o Así mesmo, é necesario compaxinar as políticas de formación institucional coas
necesidades dos centros, procurando que a formación do profesorado sexa en horario
laboral.
o Debemos tomar conciencia de que os docentes educan en valores polo que sempre actúan
sobre campos morais.
o A escola supón un inmellorable espazo para a convivencia, que debe ser tomada cunha
postura optimista.
o É necesario abordar o traballo en competencias sociais, xa que estas se presentan como
imprescindibles na xestión de conflitos.
o É preciso cambiar o modelo de xestión de conflitos non adecuado, baseado en tres "C",
control, catálogo de faltas e corrección, que debe ser substituído por outras tres "C",
cariño (afecto), comunicación e cooperación entre todos.
o Percíbese a necesidade de estruturar o conflito, non tanto por disciplinas, senón por eixes
transversais.
o A pesar de todo, a escola é o primeiro espazo que está implicado no tratamento do
conflito.
o Grande parte do conflito escolar é orixinada pola propia institución ao ser unha
institución pechada, xerarquizada e contraditoria.
o Bótase de menos na reforma dos plans de estudios da universidade módulos onde se
aborde a temática da xestión de conflitos

Por último, debemos sinalar que malia o intenso espazo de debate do Congreso, queda claro que o
ámbito do conflito e as estratexias para a súa resolución requiren de máis reflexión e de novos espazos
de traballo, polo que dende aquí invitamos a outras institucións e colectivos a seguir construíndo un
campo de coñecemento máis amplo, partindo do traballo realizado.

27

CONTACTA CON NÓS
Se aínda non es soci@, podes solicitarnos información e a folla de inscrición á dirección
electrónica que aparece máis abaixo ou directamente na páxina web.
Se polo contrario xa es soci@, entonces xa saberás que podes poñerte en contacto con nós para o
que necesites:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE GALICIA
Páxina web: www.apoegal.com
Correo electrónico da asociación: apoegal@yahoo.es

Todas as túas propostas, artigos, experiencias ou colaboracións serán benvidas.

Edita: APOEGAL
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POST-DATAS

P.O.E. (“Plan Organización Económica”) no
Nadal: Marisco para a crise.

LANGOSTA

NÉCORAS

VIEIRAS
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Idioma e Lugar

Frase Típica de Felicitación de Nadal

Afrikaans

Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar

Alemán

Froehliche Weihnachten und ein gluckliches Neues Jahr!
Wuatsambaaa frelama satsamole und gluclotiches
nehuestsete jahard

Alemán de
Pennsylvania

En frehlicher Grischtdaag unen hallich Nei Yaahr!

Amharic

Melkam Yelidet Beaal

Andalucía

Felises fiestas pa' tos y felis año nuevo compares, ele la
grasia quillo
"Felí Navidá o Felí Año" o "Felize Pascua" *
Felí Navïá y próspero Año Nuevo

Árabe

I'D Miilad Said ous Sana Saida

Aragonés

1.
2.
3.
4.

Feliz Nadal e Buena Añada.
Buen Nadal e Buen Año.
Buen Nadal e Buena Añada.
Goyosas Fiestas Nabidals y Buen Cabo d'Año

Aranés

Bon Nadau e Erós An Nau

Armenio

Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand

Azeri

Tezze Iliniz Yahsi Olsun

Bengalí

Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho

Bable ou Asturiano Felices navidaes y prosperu añu nuevu*
Bretón

Nedeleg laouen na bloav ezh mat

Bulgaro

Vasel Koleda; Tchesti nova godina!

Catalán

Bon Nadal i Feliç Any Nou

Cantonés

Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok

Checo

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Choctaw

Yukpa, Nitak Hollo Chito

Coreano

Sung Tan Chuk Ha

Cornish

Nadelik looan na looan blethen noweth

Crazanian

Rot Yikji Dol La Roo

Cree

Mitho Makosi Kesikansi
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Creek

Afvcke Nettvcakorakko

Croata

Sretan Bozic

Danés

Glaedelig Jul

Duri

Christmas-e- Shoma Mobarak

Dutch

Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Exipto

Colo sana wintom tiebeen

Esquimós

Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!

Español

1. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
2. Paz en la Tierra a los hombres de buena
voluntad.
3. Felices Fiestas.
4. Felices Pascuas y Feliz Año Nuevo.
5. Felisaño (Venezuela)

Eslovaco

Veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Esloveno

Vesele bozicne praznike in srecno novo leto.

Inglés

Merry Christmas and Happy New Year.
Season's Greetings.

Esperanto

Gajan Kristnaskon

Estonia

Rõõmsaid Jõulupühi

Euskera

Zorionak eta Urte Berri On

Faeroese

Gledhilig jol og eydnurikt nyggjar!

Farsi

Cristmas-e-shoma mobarak bashad

Finlandés

Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua

Flamenco

Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar

Francés

Joyeux Noël et bonne année!

Frisio

Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije
Jier!

Galés

Nadolig LLawen a Blwyddyn Newydd Dda.

Galo

Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ur!

Galego

Bó Nadal e Feliz Aninovo.
Bó Nadal e Próspero Aninovo.

Grego

Kala Christougenna Kieftihismenos O Kenourios
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Chronos.
Guaraní

Vy'apave heñói (Feliz Navidad)
Vy'apave ary pyahu (Feliz año nuevo)
TEREVY´AITE ARETÉPE (Felices fiestas)

Hausa

Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara!

Hawaiano

Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou.

Hebreo

Mo'adim Lesimkha.
Shana Tova.

Hindú

Shub Naya Baras.

Húngaro

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
(=Felizes fiestas!)
Boldog Karácsonyt! (=Feliz Navidad!)
Boldog Új Évet Kívánok! (=Feliz Año Nuevo!) abreviado:
BÚÉK

Islandia

Gledileg Jol og Farsaelt Komandi ar!

Iraquí

Idah Saidan Wa Sanah Jadidah.

Irlandés

Nollaig Shona Dhuit.

Italiano

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Pace e salute (Córcega)

Xaponés

Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto.

Jèrriais

Bouan Noué et Bouanne Année.

Jiberish

Mithag Crithagsigathmithags.

Krio

Appi Krismes en Appi Niu Yaa.

Latín

Natale hilare et Annum Nuovo!

Latvia

Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu!

Lausitzian ou
Sorbio*

Wjesole Hody a Strowe Nowe Leto!

(dialecto eslavo dunha rexión
alemana)

Lituano

Linksmu Kaledu

Low Saxon

Heughliche Winachten un 'n moi Nijaar

(dialecto alemán)

Macedonian

Streken Bozhik

Malayo

Selamat Hari Natal

(Indonesia)

Malayalam

Puthuvalsara Aashamsakal
32

Maltese

Nixtieklek Milied tajjeb u is-sena t-tabja!

Mandarín*

Sheng Dan Kuai Le!(¡Bó Nadal!)
Xin Nian Hao! o Xin Nian Kuai Le!(Feliz ano novo!)

Manx

Nollick ghennal as blein vie noa

Maorí

Meri Kirihimete.

Marathi

Shub Naya Varsh.

Mongol

Zul saryn bolon shine ony mend devshuulye.

Norwegian

God Jul og Godt Nyttår.

Occitan

Polit nadal e bona annada.

Oriya

Sukhamaya christmass ebang khusibhara naba barsa.

Papiamento

Bon Pasco.

Papua Nueva
Guinea

Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia i
go long yu.

Pashto

De Christmas akhtar de bakhtawar au newai kal de
mubarak sha.

Polaco

Wesolych Swiat Bozego Narodzenia i Szczęśliwego
Nowego Roku

Portugués

Boas Festas e um feliz Ano Novo (1)
Boas Festas e Feliz Ano Novo (2)
Feliz Natal (3)

Punjabi

Nave sal di mubaraka.

Pushto

Christmas Aao Ne-way Kaal Mo Mobarak Sha.

Rapa-Nui

Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua.

Rhetian

Bellas festas da nadal e bun onn.

Romanche

Legreivlas fiastas da Nadal e bien niev onn!

Rumano

"Craciun Fericit si un An Nou Fericit!"*
Hristos s-a Nascut si Anul Nou Fericit.

Ruso

Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim
Godom.

Sami

Buorrit Juovllat

Samoano

La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou.

Sardo

Bonu nadale e prosperu annu nou.

(Cerdeña)
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Scots Gaelic

Nollaig chridheil huibh.

Serbio

Hristos se rodi.

Serbio-Croata

Sretam Bozic. Vesela Nova Godina.

Shanghainés

Xin Ni Ho!

Singalés

Subha nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa.

(Sri Lanka)

Somalí

Ciid wanaagsan iyo sanad cusub oo fiican.

Sorbio o
Lausitzian*

Wjesole Hody a Strowe Nowe Leto!

(dialecto eslavo dunha rexión
alemana)

Sueco

God Jul och Gott Nytt År.

Sudanés

Wilujeng Natal Sareng Warsa Enggal.

Swahili

Krismas Njema Na Heri Za Mwaka Mpya.

Tagalog

Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon.

(Filipinas)

Tamil

Nathar Puthu Varuda Valthukkal.

Tailandés

Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai.

Tok Pisin

Meri Krismas & Hepi Nu Yia.

Tongo

Kilisimasi Fiefia & Ta'u fo'ou monu ia.

Trukeese

Neekirissimas annim oo iyer seefe feyiyeech!

Turco

Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun.

Ucraniano

Veseloho Vam Rizdva i Shchastlyvoho Novoho Roku!

Urdu

Naya Saal Mubarak Ho.

Vasco

Zorionak eta Urte Berri On!

Valenciano*

Bon nadal i feliç any nou!

Vietnamita

Chuc Mung Giang Sinh - Chuc Mung Tan Nien.

Xhosa

Siniqwenelela Ikrisimesi EmnandI Nonyaka Omtsha
Ozele Iintsikelelo Namathamsanqa.

Yayeya

Krisema.

Yoruba

E ku odun, e hu iye' dun!

Yugoslavo

Cestitamo Bozic.

Zulú

Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha
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Onempumelelo
http://www.navidadlatina.com/idiomas/welcome.asp

GRAZAS @S QUE NOS ANIMADES A CONTINUAR E...
¡BOAS VACACIÓNS A TOD@S!
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