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UNHA PROXECCIÓN CARA O FUTURO NA MELLORA
DA EDUCACIÓN EN GALICIA E PORTUGAL:
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DE PSICOPEDAGOXÍA

A~fonso Barca Lozano
Universidade da Coruila

Investir en educación é seIupre unha alta eIupresa con Iniras cara un futuro n1ellor. Unha eIupre
sa seIupre rentable. Unha eIupresa que non ten COIUO fin prioritario a Iuera pragInática de obter
beneficios a curto prazo, Ináis ben ó contrario, eses beneficios obtéñense selupre en especie e a
prazo Iuedio ou longo prazo. Pero, investir en educación ben paga a pena. LéIubrolne dos catro
principios básicos que o Inforlue Delors deixaba patente no seu balance e prospectiva sobre a edu
cación en Europa cara ó vindiero século XXI cando se afirIuaba que os eixes claves para seguir
avanzando na Iuellora da calidade educativa pasaba seIupre por aprender a coñecel~ aprender a
facer, a convivir e aprender a ser. CertaIuente eses principios ou eixes deben itupregnar todo o que
facer dos diferentes profesioinais da eduacción nos taIuén diversos niveis dos nosos sisteIuas edu
cativos.

Outro Inforlue recente que se eleborou no Reino Unido durante o ano 1997 sobre a educación
superior, dirixido polo profesor Ron Dearing, suliñaba que é preciso ensinar a xente a xestionar a
súa propia aprendizaxe durante toda a súa vida. Neste lueSIno Inforlue chaInoluue luoito a atención
ó fincapé que se fai en relación con tres teIuas que a Iuin parécenIue fundaluentais cando se abor
da unha refonua que pretende Iuellorala educación superior xa na entrada do século XXI. Entre
outras conclusións subliña este Inforlue que é preciso dOIuinar as novas tecnoloxías da inforlua
ción, prestar especial atecnión a graIuática e á dicción así COIno a esas áreas do cálculo e Iuedida.

Pois ben, se teluos en conta estas aportacións dos Inforlnes Delors e Dearing vereInos que tocan
o fondo do que supón verdadeiraIuente o núcleo de todo proceso educativo calquera que sexa o
nivel ó que desexeIuos aplicalas. Pero escrito esto, inIuediataIuente teluos que afinnar que estes
núcleos ÓS que nos referituos pasan sempre por un taIuiz insoslaiable: a aportación de Inedios téc
nicos, econóluicos e personais que, no fondo, resúmense por reivindicar a aplicación de políticas
decididas por adecuados investituentos en educación. Esta reivindicación xa é vella, pero COIupre
que unha vez Iuáis lelubreluos ÓS resposables das adluinistracións educativas esta necesidade itupe-



riosa e urxente de de poder facer realidade calquera refonna educativa dun país. Rai que recordar
unha vez lnaís que a lnodemidade, o avance social e científico a entrada con bo pé no próxiIno
século vaise lnedir inexorablelnente pola calidade educacioinal e, en consecuencia, polo que cada
país invirte reahnente na educación.

Agora, neste lnes de setelnbro de 1998 chegalnos a cuarta edición do Congreso Galego
Portugués de Psicopedagoxía. Neste Congreso non irnos tratar dos investiInentos en educación,
senón de telnas que preocupan ós/ás psicopedagogos/as tanto no que atinxe a investigación nas
diferentes áreas científicas que integran esta titulación universitaria, COlno a todos aqueles telnas
científicos que tocan á práctica diaria destes profesionais. Sen embargo todos SOlnos conscientes de
que se queremos que haxa un desenvolvelnento funcional e real para estes profesionais é necesario
un investitnento en educación proporcionado a maioría dos países do noso entorno europeo.

É preciso afinnar, unha vez lnáis, que este feito pasa inevitablelnente por investir de forlna deci
dida en lnedios lnateriais e hlunanos, por parte das diferentes adlninistracións educativas, para que
a incorpración dos psicopedagogos ó sistelna educativo sexa cada día unha realidade porque, insis
titnos unha vez lnáis, a calidade educativa taluén depende do concurso e presencia destes profesio
nais nas prácticas educativas dos diferentes niveis nos que se artella todo sistema educativo dun
país.

Galicia e Portugal telnos lnoitos puntos en cOlnún na IneHora pennanente que debelnos levar a
cabo nos nosos Inedios educacionais. Neste IV Congreso Galego-Portugués de Psicopedagoxía
podelnos e lograrelnos poñer en común lnoitos anceios que nos son propios tanto no calUpo da
investigación en educación COlno nas prácticas educativas concretas escolares ou extraescolares.
Baste dicir que arredor de 170 traballos, entre Ponencias, Conferencias, Simposios, Comunicacións
e Posters serán presentados e debatidos por perto dos 400 asistentes a este IV Congreso e que pro
veñen das diferentes universidades de Galicia e Portugal e que nos darelnos cita durante os días 23,
24,25 e 26 de Setelnbro-98 na Universidade do Minho, en Braga. Así, neste n{llnero 2 (vol. 3) da
Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación incluitnos a pritneira parte da Actas do
Congreso que foron seleccionadas polo COlnité Científico.

Pola parte da COlnisión Organizadora tan só desexar a tódolos congresistas que os debates, as
análises que se fagan, as investigacións realizadas e presentadas, as experiencias cOlupartidas polos
diferentes profesionais que facelnos realidade este Congreso, axuden a luellora-Ia calidade educa
tiva dos nosos países e a que se chegue a convicción de que todo investitnento por mellora-Io noso
ensino é selupre un sinal inequívoco de progreso e avance dun país.
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