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Existe un preocupante fío condutor entre tres feitos da actualidade que atinxen de 
cheo o sistema educativo no Reino de España.

Por unha banda, a constatación da obtención, mediante prácticas de nepotismo, fal-
sificación ou tráfico de influencia, de títulos de mestrado, coa conseguinte exhibición 
fraudulenta de méritos académicos nos seus currículos por parte dun certo número de 
membros da clase política.

Por outra, a sentenza do Tribunal Constitucional rexeitando o recurso de inconstitu-
cionalidade interposto en marzo de 2014 polo Grupo Parlamentario do PSOE contra 
a LOMCE e afianzando tanto o sostemento con fondos públicos dos centros que se-
gregan alumnado por sexo, como abrindo a posibilidade de que pasen a seleccionar 
alumnado tamén sobre a base do expediente académico, como, finalmente, blindan-
do o peculiar estatuto do confesionalismo relixioso nos planos de estudo (materia de 
obrigada oferta, avaliábel como calquera outra e computábel ademais nas notas me-
dias do alumnado). 

E, en terceiro termo, a parálise de facto dos traballos da subcomisión parlamentaria 
para un novo pacto educativo, coincidindo coa presentación dun novo proxecto de or-
zamentos xerais do Estado no que descenden, novamente, as partidas e as porcenta-
xes globais destinadas á educación.

Son, sen dúbida, epifenómenos reveladores dun mar de fondo ideolóxico neoliberal, 
neoelitista e neoclasista que vén bategando no sistema educativo desde hai anos, nun 
labor tan constante como, por desgraza, eficaz, de erosión e desmantelamento do pú-
blico. Idéntica dinámica afecta a outras áreas da vida social como a sanidade, a asisten-
cia á dependencia, as pensións, etc. 

A educación convertida en mercadoría e o descaro dos defensores dos privilexios de 
casta á hora de recorrer á formación sen controis públicos explican, en derradeira ins-
tancia, a aparición das citadas corruptelas no ámbito universitario. 

A común pertenza da patronal dos centros privados segregadores por sexo e dunha 
parte nada pequena dos maxistrados do Tribunal Constitucional a certa prelatura cató-
lica fundada en 1928 pon de manifesto ata que punto están sendo infiltradas e postas 
ao servizo dos idearios da desigualdade moitas estruturas dun estado que se presumía 
teoricamente garante das oportunidades e dereitos de todos/as. Nesta perspectiva, 
os intentos de dar aparencia de lexítima opción “pedagóxica” a de separar educativa-
mente meniñas de meniños resultan máis obscenos ca nunca, se couber, nunha socie-
dade que almorza día si e día tamén con novas sobre o maltrato e a violencia contra as 
mulleres.

O actual estatus da materia de relixión só pode explicarse, en fin, polo “revival” nacio-
nal-católico que boa parte da dereita política e sociolóxica está a alentar. Nel encaixan, 
xaora, os ministros -como o de Educación- que entoan cancións lexionarias nas proce-
sións, as bandeiras a media hasta en centros oficiais o día de Venres Santo ou a conce-
sión de medallas ao mérito policial á mesmísima Virxe María.

Sería para rir se non fosen síntomas todos eles dunha perigosa involución ideolóxica e 
social que ameaza tamén de cheo a escola e contra a que non cabe ficar pasivos ou in-
diferentes en ningún caso.
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A  T I T O R Í A

E D U C A T I V A

A titoría supón un factor de calidade no ensino obrigatorio, considerándose como unha estratexia 
que pretende actuar como guía e axuda ao alumnado, preferentemente, pero tamén ás familias e 

ao profesorado. É unha función que debe desenvolver calquera docente, con independencia de se é 
designado como titor ou titora dun grupo de alumnos e alumnas. 

Máis alá das tarefas de carácter administrativo ou de control que teñen que exercer os e as titoras nas 
distintas etapas educativas, desexamos neste monográfico da RGE centrarnos no carácter formativo 
da actividade titorial, para o cal se precisa da súa planificación e da implicación de toda a comunidade 
educativa, como dan conta as experiencias que se presentan.

Con este monográfico preténdese mostrar unha escolla de propostas da actividade titorial que se está 
a realizar en educación infantil, primaria e secundaria en distintos centros educativos galegos, das nu-
merosas que se poderían elixir; ademais de coñecer algunhas das dinámicas e metodoloxías que sus-
tentan a programación titorial.

A revisión da situación actual da titoría feita por Miguel A. Nogueira constata o seu importante pa-
pel para o bo funcionamento dos centros educativos, en particular, e do ensino, en xeral. E, aínda que 
tamén se sinalan dificultades para a súa posta en práctica como a falta de formación específica ou a 
complexidade das tarefas, grazas ás iniciativas de carácter individual desenvolvidas, en moitas oca-
sións, de forma voluntaria polo profesorado, xorden experiencias educativas enriquecedoras para o 
alumnado e para a comunidade como as que compoñen este nº 71 da RGE dedicado á titoría educa-
tiva.

Rufino Cano reflexiona sobre o compromiso do labor titorial coa educación integral do alumnado e 
presenta un grupo de técnicas grupais relevantes para a acción titorial, que facilitan o coñecemen-
to dos alumnos e das alumnas dende a dobre dimensión, individual e grupal e, deseguido, recóllen-
se colaboracións sobre o traballo no que participa toda a comunidade educativa dun CEIP centrado 
na educación en valores, a convivencia e a inclusión; a colaboración das familias a través das titorías na 
realización dun proxecto de investigación en educación infantil; a integración das tecnoloxías da co-
municación e información na posta en marcha das accións titoriais; a axuda entre iguais como acompa-
ñamento para a cidadanía dixital e na xestión dos conflitos derivados do emprego das tecnoloxías por 
parte do alumnado; e a perspectiva institucional da titoría na Comunidad de Castilla y León. Asinan es-
tas achegas Mª Amparo López; Beatriz Teixeira; José A. Sarmiento, Margarita Vázquez e Portal Chao; 
Javier García e María del Pilar Rodríguez; e Mónica Casado.

A TITORÍA EDUCATIVA: NECESARIA E ACTUAL

Cristina Ceinos Sanz
Elena Fernández Rey

Miguel A. Nogueira Pérez
Coordinadores/as do monográfico
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A TITORÍA HOXE

Miguel Anxo Nogueira Pérez

Orientación educativa, lexislación, programas

Orientación educativa, legislación, programas

Educational guidance, legislation, programs

A acción titorial no sistema educativo galego e español 
fixo un longo percorrido nestas últimas décadas a raíz da 
LOXSE, articulándose de forma precisa –cando menos 
dende o papel, e baixo o abeiro da Orientación Educati-
va–, a súa organización tanto para o ensino infantil e pri-
mario como para o secundario. A pesar deste panorama, 
que debera dar por suposto o seu asentamento como fac-
tor de calidade na educación, este ámbito segue a de-
mandar unha maior posta en escena de procedementos 
que impliquen a toda a comunidade educativa na com-
plexa tarefa de formar de maneira integral ao noso alum-
nado.

La acción tutorial en el sistema educativo gallego y es-
pañol realizó un largo recorrido en estas últimas déca-
das a raíz de la LOGSE, articulándose de forma precisa 
–al menos desde el papel, y bajo el amparo de la Orien-
tación Educativa-, su organización tanto para la educa-
ción infantil y primaria como para la secundaria. A pe-
sar de este panorama, que debiera dar por supuesto 
su establecimiento como factor de calidad en la edu-
cación, este ámbito continúa demandando una mayor 
puesta en escena de procedimientos que impliquen a 
toda la comunidad educativa en la compleja tarea de 
formar de manera integral a nuestro alumnado.

The tutorial action in the Galician and Spanish educati-
ve system had a long way in these last decades from the 
LOXSE, with an organization that is being articulated in 
a proper way- at least from papers, and under the shel-
ter of Educational Guidance-, both for Nursery, Primary 
and Secondary education. In spite of this prospect which 
should  take for granted its settlement as a quality fac-
tor in education, this field continues to demand a bigger 
staging of procedures that involve the whole educational 
community in the complex task of training our students 
in an integral way. 

O ROL DO TITOR EN BACHARELATO 
E AS TÉCNICAS GRUPAIS PARA A 
INSTRUMENTACIÓN DA ACCIÓN 
TITORIAL

Rufino Cano González

Bacharelato, maduración humana, técnicas de grupo

Bachillerato, maduración humana, técnicas de grupo

Upper secondary school, human maturation, group tech-
niques

A titoría en Bacharelato supón unha relación obxectiva en-
tre a condición humana e a educación, adquirindo unha 
dimensión especialmente relevante. É o momento no que 
o alumnado toma conciencia da súa madurez vocacional 
a partir da súa realidade persoal, académica e profesio-
nal, aspectos sobre os que reflexionar para adoptar deci-
sións  axeitadas.

Para unha mellor atención educativa, o titor axúdase de 
instrumentos como as técnicas de grupo, o que supón 
coñecer os seus fundamentos teóricos, estrutura, carac-
terísticas, dinámica e posibilidades de aplicación. Neste 
senso, refírense algunhas ferramentas de utilidade para o 
traballo a compartir, desenvolver e reconstruír continua-
mente cos seus tutelados.
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La tutoría en Bachillerato supone una relación objetiva 
entre la condición humana y la educación, adquiriendo 
una dimensión especialmente relevante. Es el momen-
to en el que el alumnado toma conciencia de su madu-
rez vocacional a partir de su realidad personal, acadé-
mica y profesional, aspectos sobre los que reflexionar 
para adoptar decisiones adecuadas.

Para una mejor atención educativa, el tutor se vale de 
instrumentos como las técnicas de grupo, lo que impli-
ca conocer sus fundamentos teóricos, estructura, ca-
racterísticas, dinámica y posibilidades de aplicación. En 
este sentido, se refieren algunas herramientas de uti-
lidad para el trabajo a compartir, desarrollar y recons-
truir continuamente con sus tutelados.

Tutorship in the High School supposes an objective re-
lationship between the human condition and education, 
achieving an especially relevant dimension. In this pe-
riod, students become aware of their professional matu-
rity from their personal, academic and professional reali-
ty, aspects to think about to take the proper decisions.

For a better educational care, the tutor uses instruments 
such as group techniques, which supposes to know their 
theoretical basis, structure, characteristics, dynamics and 
application possibilities. In this way, some useful tools are 
concerned for the work to share, develop and rebuild 
with his or her tutored students.

TITORÍA E CONVIVENCIA

Mª Amparo López Romalde

Educación en valores, convivencia, inclusión

Educación en valores, convivencia, inclusión

Education in values, coexistence, inclusion

A filosofía e cultura do CEIP San Xoán de Filgueira, cen-
trada na educación en valores, a convivencia e a inclu-
sión, implica a toda a comunidade educativa a través do 
desenvolvemento do Proxecto de Convivencia e Educa-
ción en Valores. Neste curso 2017-2018 leva o título de 
“Unha canción, unha festa”, emprega a música e a litera-
tura como ferramentas e funciona como eixe vertebrador 
das iniciativas que se realizan no centro (biblioteca, dina-
mización da lingua galega, TIC) e para o cal é fundamental 
a función desempeñada polo profesorado titor.

La filosofía y cultura del CEIP San Xoán de Filgueira, 
centrada en la educación en valores, la convivencia y la 
inclusión, implica a toda la comunidad educativa a tra-

vés del desarrollo del Proyecto de Convivencia y Edu-
cación en Valores. En este curso 2017-2018 lleva el tí-
tulo de “Una canción, una fiesta”, emplea la música y la 
literatura como herramientas y funciona como eje ver-
tebrador de las iniciativas que se realizan en el centro 
(biblioteca, dinamización de la lengua gallega, TIC) y 
para lo que resulta fundamental la función desempeña-
da por el profesorado tutor.

The philosophy and culture of CEIP San Xoán de Filguei-
ra, focused on Education in values, coexistence and in-
volvement, implies the whole educational community 
through the development of the Coexistence Project and 
Education in Values. In this academic year 2017-2018 the 
title is “unha canción, unha festa” or “ a song, a party”, 
uses the music and literature as tools and works as a bac-
kbone of the initiatives that are promoted in this acade-
mic center (library, the Galician language dynamization, 
ICT) and for this, the role played by tutors is essential. 

A CIBERMENTORÍA, UN SERVIZO 
DE AXUDA ENTRE IGUAIS PARA O 
ACOMPAÑAMENTO NA CIDADANÍA 
DIXITAL

Javier García Barreiro e María del Pilar Rodríguez Fer-
nández

Axuda entre iguais, redes sociais

Ayuda entre iguales, redes sociales

Peer support, social networks

A cibermentoría é un sistema de axuda entre iguais no 
que o alumnado maior é quen de ofrecer acompañamen-
to, apoio e consello ao alumnado máis pequeno en situa-
cións problemáticas que lles poidan xurdir na xestión das 
súas relacións interpersoais nas redes sociais e Internet. 
Xorde para apoiar a intervención do centro educativo no 
acompañamento para a cidadanía dixital e na xestión dos 
conflitos derivados das novas tecnoloxías.

La cibermentoría es un sistema de ayuda entre iguales 
en el que el alumnado mayor ofrece acompañamiento, 
apoyo y consejo al alumnado más pequeño en situacio-
nes problemáticas que les puedan surgir en la gestión 
de sus relaciones interpersonales en las redes sociales 
e Internet. Nace para apoyar la intervención del centro 
educativo en el acompañamiento para la ciudadanía di-
gital y en la gestión de los conflictos derivados de las 
nuevas tecnologías.
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Cybermentoring is a help system between equal people 
in which older students are the ones who are willing to 
accompany, support and advise younger students in pro-
blematic situations that can happen in the management 
of their interpersonal relationships in social networks and 
on the Internet. It appears to uphold the educational cen-
ter intervention to join digital citizenship and conflict ma-
nagement derived from new technologies.

AS TICTORÍAS EN RESPOSTA Á RAIA 
DIXITAL NO ENSINO OBRIGATORIO NO 
CONCELLO DE RIBADAVIA

José A. Sarmiento Campos, Margarita Vázquez Rodrí-
guez e Portal Chao Domínguez

TICs e titoría, experiencia escolar

TICs y tutoría, experiencia escolar

ICTs and advising, school experience

Hoxe a acción titorial no ensino obrigatorio desenvólvese 
nun contexto arraiano dixital onde conflúen nativos dixi-
tais (estudantes) e inmigrantes dixitais (profesorado). Na 
busca dun compromiso que satisfaga estes axentes xor-
de a combinación de accións titoriais “convencionais” con 
outras baseadas nas TIC.

As accións TICtoriais nos centros educativos de Ribadavia 
están presentes en case todos os ámbitos da función tito-
rial. Na coordinación e colaboración entre titor/a e profe-
sorado estanse a utilizar masivamente as redes sociais e o 
almacenamento compartido; para as funcións administra-
tivas, utilízanse programas específicos; e para as activida-
des co alumnado e familias empréganse aplicacións móbi-
les, sistemas de xestións de cursos e redes sociais.

Hoy la acción tutorial en la enseñanza obligatoria se 
desarrolla en un contexto fronterizo digital donde con-
fluyen nativos digitales (estudiantes) e inmigrantes di-
gitales (profesorado). En la búsqueda de un compromi-
so que satisfaga a estos agentes surge la combinación 
de acciones tutoriales “convencionales” con otras ba-
sadas en las TIC.

Las acciones TICtoriales en los centros educativos de 
Ribadavia están presentes en casi todos los ámbitos de 
la función tutorial. En la coordinación y colaboración 
entre tutor/a y profesorado se están utilizando masi-
vamente las redes sociales y el almacenamiento com-
partido; para las funciones administrativas, se utilizan 
programas específicos; y para las actividades con el 

alumnado y familias se emplean aplicaciones móviles, 
sistemas de gestión de cursos y redes sociales.

Nowadays, the tutorial action is developed in a digital 
Arian concept in which digital native people (students) 
and immigrants (teachers) join. The combination of tuto-
rial “formal” actions appears in the search of a commit-
ment that satisfies these agents, with others based on 
ICTs.

ICTs tutorial actions in educational centers in Ribadavia 
are present in almost all fields of the tutorial function. 
Social networks and shared storage are being used in 
a great extent in the coordination and cooperation be-
tween tutors and teachers; specific programs are used 
for administrative functions; and for activities with stu-
dents and families mobile applications, management 
courses systems and social network are used.

A TITORÍA NA COMUNIDADE 
AUTONÓMA DE CASTELA E LEÓN

Mónica Casado González

Programa de Titoría, Consellería de educación de Caste-
la-León

Programa de Tutoría, Consejería de educación de Casti-
lla-León

Mentoring program, Ministry of Education from Casti-
lla-León

Inténtase dar unha visión xeral da titoría na Comunidade 
de Castela e León, elixindo como elemento diferenciado 
a achega e guía que, dende a Administración, chega aos 
centros educativos para desenvolver o Plan de Acción Ti-
torial.

Preséntase a contribución que a Consejería de Educación, 
dende os seus diferentes servizos e áreas, realiza para uni-
ficar as actuacións en todos os centros que respondan ás 
necesidades actuais das aulas e as súas familias, así como 
para facilitar ao profesorado unha formación específica 
para esta función de orientación e titoría.

Se intenta dar una visión general de la tutoría en la Co-
munidad de Castilla y León, eligiendo como elemento 
diferenciado, la aportación y guía que, desde la Admi-
nistración, llega a los centros educativos para desarro-
llar el Plan de Acción Tutorial.
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Se presenta la contribución que la Consejería de Edu-
cación, desde sus diferentes servicios y áreas, realiza 
para unificar las actuaciones en todos los centros que 
respondan a las necesidades actuales de las aulas y a 
sus familias, así como para facilitar al profesorado una 
formación específica para esta función de orientación 
y tutoría.

A global perspective of tutorship is attempted in Castilla 
y León community, choosing as a differentiated element, 
the attachment and guide which come from the Adminis-
tration to the educational centers to develop a Plan of Tu-
torial Action.

The contribution, which the Ministry of Education makes 
from its different areas and services, is presented to uni-
fy actions in all the centers which respond to the present 
needs in classrooms and families, as well as supply tea-
chers with specific training for this guidance and tuto-
rial function.

A TITORÍA, UNHA PONTE ENTRE 
FAMILIA E ESCOLA. O PROXECTO 
DE INVESTIGACIÓN COMO MARCO 
INTERACTIVO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Beatriz Teixeira Presas

Participación familiar, acollemento, motivación

Participación familiar, acogida, motivación

Family participation, reception, motivation

A acción titorial constitúe un camiño eficaz para a xermi-
nación de accións e dinámicas conxuntas coa familia para 
o logro do mellor ensino e desenvolvemento integral do 
alumnado. Dende este enfoque, empregouse o proxecto 
de investigación como ferramenta interactiva, describindo 
unha experiencia ao efecto, encadrada na etapa de edu-
cación infantil. Nel, aléntase a participación familiar por 
diferentes vías, procurándoa mediante estratexias de co-
municación holística. Acadouse unha ensinanza comparti-
da, coherente, impregnada por criterios comúns, consoli-
dándose, á súa vez, a fluidez na relación, todo o cal incidiu 
na consecución dunha aprendizaxe motivadora e efectiva.

La acción tutorial constituye un camino eficaz para la 
germinación de acciones y dinámicas conjuntas con la 
familia para el logro de la mejor enseñanza y desarro-
llo integral del alumnado. Desde este enfoque, se em-
pleó el proyecto de investigación como herramienta 
interactiva, describiendo una experiencia al efecto, en-
marcada en la etapa de educación infantil. En él, se 

fomenta la participación familiar por diferentes vías, 
procurándola mediante estrategias de comunicación 
holística. Se logró una enseñanza compartida, coheren-
te, impregnada por criterios comunes, consolidándose, 
a su vez, la fluidez en la relación, todo lo cual incidió en 
la consecución de un aprendizaje motivador y efectivo.

The tutorial action establishes an effective way for the 
germination of joint actions and dynamics with families 
for the achievement of a better teaching and the stu-
dents integral development. From this focus, the re-
search project was used as an interactive tool, describing 
an experience for the purposes of education, framed in 
Nursery Education. In this, family, participation is encou-
raged in different ways, trying to get it through holistic 
communication strategies. Shared, coherent education 
was achieved, permeated by common criteria, streng-
thening, at the same time, fluency in the relationship, all 
that affecting the achievement of motivating and effecti-
ve learning.
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A acción titorial no sistema 
educativo fixo xa un longo 

percorrido nestas últimas déca-
das en España e Galicia, en es-
pecial a raíz da Lei Xeral de Or-
denación do Sistema Educativo 
(LOXSE) de 1990, articulándose 
a súa organización de forma pre-
cisa, cando menos dende o pa-
pel, e baixo o abeiro da Orien-
tación Educativa, tanto para o 
ensino infantil e primario como 
para o secundario. Pero, a pesar 
deste panorama que debera dar 
por suposto o seu asentamento 
como un factor de calidade in-
cluído, recoñecido e desenvol-
to no noso sistema educativo, 
este ámbito segue a demandar 
unha maior posta en escena de 

A titoría hoxe

procedementos que realmente 
impliquen a toda a comunida-
de educativa na complexa tare-
fa de formar de maneira integral 
ao noso alumnado no seu tránsi-
to polo ensino obrigatorio.

Polo tanto, cabe preguntarse 
como se desenvolveu ata hoxe 
a práctica diaria da acción tito-
rial dende os centros educati-
vos, en especial no ensino obri-
gatorio. E podemos comezar 
sinalando que parece que non 
abundan investigacións sobre a 
avaliación da aplicación das fun-
cións titoriais no ensino primario 
e secundario. Os primeiros re-
sultados de estudos de carácter 
puntual ao final da década dos 

Miguel Anxo Nogueira Pérez
Grupo de Investigación DIOEP

miguelanxo.nogueira@usc.es
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90 do século XX, centrados na 
secundaria (Comellas, 1999), sa-
lientaban que o funcionamen-
to das titorías non estaba o su-
ficientemente elaborado, nin se 
implicara de maneira clara aos 
protagonistas que debían parti-
cipar nela (alumnado, familias e 
profesorado). Case unha déca-
da despois, Sobrado (2007) pre-
sentaba un estudo sobre a ava-
liación das cuestións comúns 
relativas á realización de accións 
de orientación e titoría educati-
va en centros educativos de Ga-
licia. Nos seus resultados, o pro-
fesorado titor destacaba como 
tarefas frecuentes as relaciona-
das co control de faltas de asis-
tencia e puntualidade e a infor-
mación titorial sobre o comezo 
de curso, quedando nun segun-
do plano as relacionadas coa 
orientación académica e o des-
envolvemento psico-social do 
alumnado. Resultados de inves-
tigacións posteriores, tamén de 
carácter territorial (López Gó-
mez, 2013), incidían na impor-
tancia da titoría para o bo fun-
cionamento do centro e do 
ensino. Con todo, chegábase á 
conclusión de que existían pro-
blemas prácticos, xa que bas-
tantes profesores e profesoras, 
en especial de secundaria, non 
querían ser titores/as polas difi-
cultades que supuña, pola súa 
responsabilidade e o escaso re-
coñecemento que ten exercer 
dita función.

A administración educativa es-
tatal tamén veu ofrecendo da-
tos de interese sobre a acción 
titorial no ensino non universi-
tario a través do Sistema Esta-
tal de Indicadores, elaborado 
polo Instituto de Avaliación. Nel 
contempláronse indicadores so-
bre a titoría e a orientación, que 
destacaban altas porcentaxes 
de profesorado (nunca menos 
do 50%) que manifestaban que 
(en especial nos de infantil e pri-
maria), se aplicaban nun alto 
grao as funcións titoriais (Ay-
llón, Benedí, Bonilla, Calleja, e 
Martín, 2006). Pero, a partir do 
ano 2010 comezaron a realizar-

se avaliacións de resultados de 
aprendizaxe en función de com-
petencias básicas, infravaloran-
do (e desaparecendo) do siste-
ma de indicadores os relativos 
á avaliación de procesos edu-
cativos, entre os que se incluían 
a orientación e a titoría. Isto 
xa podería significar algo para 
comprender a situación actual.

Para finalizar este repaso do es-
tado da cuestión en materia de 
acción titorial, faise referencia 
ao estudo exploratorio elabo-
rado recentemente polo Grupo 
de Investigación Diagnóstico e 
Orientación Educativa e Profe-
sional (DIOEP) da USC, en re-
lación aos IES que teñen cola-
borado co Practicum de CC. da 
Educación (Nogueira, Ceinos 
e Fernández, 2016). Nel cons-
tatouse que a maior parte dos 
centros posúen programación 
da acción titorial, xa sexa no PAT 
ou noutros documentos do cen-
tro, respondendo aos imperati-
vos legais. Non obstante, o grao 
de aplicación do programado e 
o seu axuste ao contexto e ne-
cesidades do alumnado parecen 
non estar á altura, se se compa-
ra coa función docente. Nou-
tras palabras, non todo o profe-
sorado está disposto a “saír da 
súa materia” para ensinar temas 
transversais relacionados cunha 
formación integral. Xa sexa por 
falta de formación específica 
(García, 2011), pola complexida-
de das tarefas (López, 2013) ou 
por falta de actitude ou compro-
miso (Sanz, 2010), a titoría nos 
centros educativos, sobre todo 
nos de secundaria, atópase nu-
nha situación de fraxilidade, de-
rivando na existencia de PAT de 
carácter burocrático (Comellas, 
1999), botándose de menos o li-
derado do orientador/a na pro-
cura dunha maior implicación 
para o desenvolvemento da ac-
ción titorial (García, 2011).

Con todo, cabe matizar que o 
contexto anterior non é xene-
ralizado, e que cada centro di-
namiza as tarefas das diferentes 
áreas da titoría segundo as súas 

peculiaridades (contexto, niveis 
educativos, características do 
profesorado, cultura de centro, 
etc.), dependendo, con frecuen-
cia, as experiencias máis enri-
quecedoras das iniciativas de 
carácter individual desenvolvi-
das de forma voluntaria por par-
te do profesorado co seu alum-
nado. E grazas.  
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ABRINDO VENTÁS PARA 
VER O CAMIÑO
Da totalidade de valores (ma-
teriais, profesionais, vocacio-
nais, éticos, morais etc.) que lles 
permiten ás persoas “realizar-
se” desenvolvendo a súa propia 
personalidade e progreso inte-
lectual, o valor da educación, da 
acción pedagóxica e titorial en 
Bacharelato constitúen a mellor 
semente do mañá.

A acción educativa, que supón 
un algo “máis”, non acada o seu 
valor se non é dende a titoría 
coma un valor engadido en tan-
to que engrenaxe do feito edu-
cativo “total”, xa que educar é 

O rol do titor 
en bacharelato 
e as técnicas 
grupais para a 
instrumentación da 
acción titorial

preparar os adolescentes para 
a vida, para que saiban enfron-
tarse e responder ás situacións e 
problemas que o devir lles pre-
sente. Nesta tarefa a totalidade 
do profesorado debe compro-
meterse, pero dun xeito espe-
cial o seu mentor, facilitador e 
orientador: o profesor-titor.

Para que a educación e, neste 
caso, a acción titorial integra-
dora sexan eficaces, é absolu-
tamente necesario coñecer, pri-
meiramente, o ser educado e a 
súa natureza e, en segundo lu-
gar, a orixe e a fin deste ser hu-
mano que, sendo a materia pri-
ma e o material da educación, 
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ante todo é persoa con concien-
cia de si mesma.

Dende a titoría en Bacharelato, 
o titor axuda ao seu alumnado 
a percorrer un camiño de éxito 
nos distintos eidos da vida mo-
bilizando, canalizando e enri-
quecendo os seus desexos, in-
quietudes e realizacións, sen 
perder, na práctica o foco que 
define as súas metas e axuda a 
acadar os seus obxectivos.

Ser titor, pois, non é unha tare-
fa doada. Ser titor é un quefacer, 
que ha de facer, enfocado á for-
mación e educación das novas 
xeracións, sabendo que nelas 
está anotado o futuro e permi-
tindo que cada estudante am-
plíe e alongue os seus horizon-
tes persoais e profesionais ata 
onde sexa posible e, ao mesmo 
tempo, facilitándolles a adqui-
sición de novas competencias 
para o exercicio das súas futuras 
funcións.

Educar como titores e tutelar 
como educadores é querer, crer 
e crear as condicións necesarias 
para que o ser humano, coma 
un todo, se desenvolva, medre 
e sexa feliz; en definitiva, para 
que sexa “máis” persoa, para 
que sexa o que “debe ser”. Di-
ficilmente se pode educar se 
non se coñece en profundidade 
a persoa. Saber o que somos, o 
que podemos e debemos ser e 
como chegar a selo é, realmen-
te, a tarefa máis urxente á que o 
titor debe dedicarse como edu-
cador e orientador.

Pero, ademais, as persoas son 
seres sociais e relacionais que 
viven en comunidade, e o titor 
non pode ignorar esta realida-
de, polo que será de gran rele-
vancia o coñecemento dos gru-
pos humanos. É por iso que é 
imprescindible que todo titor 
reflexione “ex novo” sobre cal 
é o marco formativo competen-
cial que debería dar maior con-
sistencia á figura e rol que des-
envolve como profesor-titor de 
Bacharelato, por riba de facto-
res simplemente académicos, 

aínda cando estes son impor-
tantes, para transcender as súas 
tarefas e instalar as súas accións 
de apoio e orientación, non tan-
to no alumnado coma na súa 
persoa, non máis no tanxible e 
sensorial que no visible e esen-
cial, no inexplorado das súas vi-
vencias máis profundas e valio-
sas.

A titoría, pois, supón, en primei-
ro lugar, unha relación obxecti-
va entre a condición humana e 
a educación; de aí a necesida-
de de coñecer ao ser humano 
na totalidade de dimensións. En 
segundo lugar, pero intimamen-
te unido ao anterior, planificar 
a práctica da acción titorial cun 
método e rigor didáctico. En 
terceiro lugar, saber empregar 
unha serie de técnicas e instru-
mentos axeitados, oportunos e 
favorecedores dunha boa prác-
tica titorial e social, profesional-

mente contextualizada e esen-
cialmente personalizada. Neste 
senso, faise unha breve refe-
rencia a algunha das ferramen-
tas que o titor ten á súa dispo-
sición para axudar a mobilizar o 
grupo-clase cara ás súas metas.

AS TÉCNICAS DE GRUPO 
PARA A INSTRUMENTACIÓN 
DA ACCIÓN TITORIAL
Ao falar de técnicas para o des-
envolvemento da acción tito-
rial en Bacharelato incídese na 
aplicación intencional e moti-
vada de certos utensilios, sinxe-
los de empregar polo titor, que 
lle permiten acercarse un pouco 
máis ao coñecemento dos seus 
alumnos dende unha dobre di-
mensión: individual e en gru-
po. A través da dimensión gru-
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pal, o titor interactúa mellor co 
seu grupo-clase, proxecta a súa 
acción con criterio axustado aos 
seus afáns e intereses, e propi-
cia a socialización e desenvol-
vemento de diversas habilida-
des e competencias nun clima 
de aprendizaxe colaborativa, de 
harmonía e respecto mutuo. Así 
mesmo, o uso didáctico destas 
técnicas por parte do titor en-
gade un plus motivador e faci-
litador para a toma de decisións 
persoais, académicas e profe-
sionais dende o valor do desen-
volvemento vocacional.

BREVE REPERTORIO DAS 
TÉCNICAS DE GRUPO

De entre o amplo abano de téc-
nicas de grupo coñecidas, co-
méntanse, sucintamente, aque-
las tres que lle facilitan ao titor 
a acción orientadora co gru-
po-clase potenciando o crece-
mento madurativo e o coñece-
mento mutuo, a participación 
activa e interesada, as relacións 
dentro do grupo, a segurida-
de e confianza en si mesmos e 
nos demais, a capacidade crítica 
e autocrítica dende a reflexión, 
a resolución de problemas, a 
achega de ideas orixinais, o 
adestramento na toma de deci-
sións etc.

1. ROLE-PLAYING

Concepto

É a representación, por dúas ou máis per-
soas, dun feito ou situación tomado da vida 
real, asumindo os roles do caso co obxecto 
de que poida comprenderse e tratarse me-
llor polo grupo-clase, intentando os acto-
res encarnar as características da situación 
e procurando facerlle vivir ao grupo a situa-
ción como se fose real.

Favorece

O interese polo feito ou situación. Unha me-
llor comprensión e obxectividade do feito. 
A madurez grupal para representar obxec-
tivamente unha situación e criticala con 
obxectividade e realismo. Centrarse máis 
doadamente na resolución dun problema e 
a capacidade de crítica e auto-crítica.

Aplicacións na titoría
Tratar de comprender distintos problemas: 
disciplina, realización de exames, relacións, 
adestramento na toma de decisións...

2. PHILLIPS 6/6

Concepto

Técnica de dinámica de grupos na que o 
grupo-clase se divide en subgrupos de 6 
persoas para que durante 6 minutos discu-
tan e reflexionen sobre un tema formulado 
con brevidade e precisión chegando a unha 
conclusión aceptada por tódolos membros 
de cada subgrupo, do que logo se informa 
ao grupo-clase.

Favorece

O intercambio de ideas e puntos de vista. 
O enriquecemento mutuo e o traballo par-
ticipativo de todos os seus membros. O 
xurdimento de opinións parciais e de con-
frontación do grupo-clase. A consecución, 
de forma rápida, de propostas consensua-
das por todo o grupo-clase. A participación 
activa e inmediata de tódolos membros do 
grupo-clase potenciando e desenvolvendo 
a seguridade e confianza necesarias. A faci-
lidade, sen medo, para expresarse. A avalia-
ción rápida de certas actividades desenvol-
vidas en titoría.

Aplicacións na titoría

Coñecer as opinións con relación a calque-
ra tema, feito ou situación e avalialo. Co-
ñecer o nivel de información que dispón o 
grupo-clase sobre un tema concreto. Ase-
gurar a participación de cada membro do 
grupo-clase. Identificarse co problema que 
se trata e obter opinións e ampla informa-
ción en pouco tempo.

Fonte: García Nieto e outros (1990).

Fonte: Ibídem.

BREVE REPERTORIO DE TÉCNICAS
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3. PANEL

Concepto
Un grupo de alumnos/as “expertos/as” discute, ante o grupo de compañeiros/as, 
un tema específico (coherente, lóxico e obxectivo) en forma de diálogo ou con-
versación dende as súas opinións persoais e puntos de vista concretos.

Favorece
A achega de ideas máis ou menos orixinais ou diversas. O desenvolvemento da 
facilidade de palabra. O desenvolvemento do xuízo crítico e a capacidade de 
análise e síntese. O diálogo, a conversación e o debate.

Aplicacións na titoría
Abordar calquera tema educativo e de interese para os/as alumnos/as. Potenciar 
a espontaneidade. Confrontar enfoques e puntos de vista diferentes ou contradi-
torios. Expoñer e defender unha posición con argumentos sólidos.

Fonte: Ibidem.
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INTRODUCIÓN
Despois de 15 anos na dirección 
dun centro levando a cabo un 
proxecto de convivencia podo, 
simplemente, relatar a nosa ex-
periencia. No proxecto do cen-
tro, o máis importante é que a 
súa filosofía chegue a cada unha 
das persoas que conforman co-
munidade educativa (en espe-
cial ao noso alumnado), polo 
tanto o papel d@s titor@s é fun-
damental para poder transmitir 
os valores presentes na nosa es-
cola.

O proceso de converter a edu-
cación en valores, a conviven-
cia e a inclusión na nosa filoso-

Titoría e 
Convivencia

fía e cultura de centro comezou 
no CEIP San Xoán de Filgueira 
en 2006. Fomentamos valores 
como a igualdade, a solidarie-
dade e o respecto e responsabi-
lidade, aprendendo con accións 
concretas de apoio e acompa-
ñamento. Desexamos que o 
noso alumnado considere a súa 
escola e as persoas que forman 
parte dela como algo impor-
tante na súa vida, favorecendo 
as relacións, a convivencia e a 
aprendizaxe.

CONTEXTO
O noso centro escolariza 193 
alumnos e alumnas en 10 aulas: 
3 de EI (cun total de 50 alum-

Mª Amparo López Romalde
Directora do CEIP San Xoán de Filgueira 
(Ferrol)

ceip.xoan.filgueira@edu.xunta.es
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nos e alumnas) e 7 de EP (con 
143) onde cada nivel ten unha 
liña (excepto 5º de EP que ten 
dúas). A media de alumnos por 
aula en EI é de 14 e en EP de 20. 
O nivel socioeconómico e cultu-
ral dunha parte importante do 
noso alumnado é moi baixo.

Unha alta porcentaxe presen-
ta características sociocultu-
rais moi particulares, un 30% é 
de etnia xitana proveniente de 
catro asentamentos da zona e 
un 3% é estranxeiro, tamén hai 
alumnado procedente dunha 
barriada marxinal próxima. Isto 
provoca que contemos cunha 
cantidade elevada de nenas e 
nenos con necesidades educa-
tivas de atención educativa e 
moitos deles en situación des-
favorable e de exclusión social.

OBXECTIVOS
• Educar ao noso alumnado 
nos valores de igualdade, tole-
rancia e convivencia a través do 
coñecemento da diversidade 
presente na nosa escola.
• Facerlle sentir ao alumnado 
e ás súas familias que a nosa/a 
súa escola é o seu fogar e sentir-

se arroupados pola comunidade 
educativa para facer fronte a si-
tuacións adversas.
• Formar o alumnado nun am-
biente de igualdade e xusti-
za, para que no futuro se cons-
trúa unha sociedade máis xusta, 
equitativa e pacífica.
• Desenvolver programas de 
intelixencia emocional de cara 
á resolución de conflitos e ao 
avance da autoestima.
• Desenvolver unha organiza-
ción de centro favorable á inclu-
sión dos seus membros, con res-
ponsabilidades igualitarias sen 
distincións de ningún tipo.
• Sensibilizar a comunidade 
educativa nos valores que favo-
recen a vida nun ambiente pací-
fico e de respecto.
• Previr situacións de urxencia 
social actuando directamente 
ou solicitando axuda a Servizos 
Sociais do concello ou Xunta de 
Galicia.
• Levar a cabo proxectos 
conxuntos coa ANPA e outras 
entidades que favorezan a inclu-
sión escolar e social do alumna-
do.

O noso traballo con relación ao 
conflito baséase no diálogo e o 
reforzo, nunca no castigo. No 
noso NOFC non contemplamos 
a expulsión temporal do centro, 
e temos unha aula de conviven-
cia, usada en contadas ocasións, 
que non é considerada como un 
caixón de xastre onde acabe o 
alumnado molesto. Enfrontámo-
nos ao problema e esgotamos 
todas as medidas (que son moi-
tas) para solucionalo.

ACCIÓNS E RECURSOS
Intentamos intervir de forma 
responsable, con compromiso 
e eficacia en dar resposta a pro-
blemas e necesidades tanto do 
alumnado como das súas fami-
lias para compensar desigualda-
des e mellorar, dentro das nosas 
posibilidades, as súas condi-
cións de vida.

Vimos a necesidade, tendo en 
conta a diversidade de alumna-
do e a situación de desigualda-
de que se vive na nosa socieda-
de e nos centros como reflexo 
da mesma (incluída a de xé-
nero), de comezar a ensinar e 
aprender (todas e todos) nun cli-
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ma de convivencia e respecto 
de tod@s para tod@s.

Este proxecto global de Convi-
vencia e Educación en Valores 
titúlase este curso 2017-2018 
“Unha canción, unha festa”. 
Usamos a música e a literatura 
como ferramentas para traballar 
os diferentes valores, que se nu-
tren doutros que se levan a cabo 
desde distintas áreas e equipos 
funcionando como eixe verte-
brador de todas as iniciativas 
que se realizan (biblioteca, dina-
mización da lingua galega, TIC, 
etc.).

O método de traballo consis-
te na realización de propos-
tas deseñadas desde os distin-
tos equipos de dinamización, e 
tamén se inclúen as suxestións 
puntuais procedentes do pro-
fesorado, ANPA ou comunida-
de educativa. Cada curso esco-
lar vira en torno a un centro de 
interese. Cada mes dedicámos-

llo a unha temática: marzo á mu-
ller, abril á multiculturalidade e 
ao libro etc.

As competencias básicas son: 
aprender a aprender, autono-
mía e iniciativa persoal, coñe-
cemento e interacción co mun-
do físico, e competencia social e 
cidadá. Como actividades máis 
importantes destacan as titorías 
directas co alumnado sobre in-
telixencia emocional, habilida-
des sociais e resolución pacífica 
de conflitos (o recuncho do diá-
logo); o apadriñamento lector, e 
padriños e madriñas de diferen-
tes actividades; proxecto de re-
creos didácticos: prevención de 
conflitos; proxecto de mellora 
da lectura, escritura e cálculo ou 
actividade de piscina.

Realizamos unha avaliación con-
tinua que nos proporciona infor-
mación para saber que axustes 
temos que ir facendo co paso 
do tempo.

CONCLUSIÓNS
• O CEIP San Xoán de Filguei-
ra é un colexio de valores (paz, 
igualdade, solidariedade...) 
onde o noso alumnado convi-
ve harmonicamente. Isto non é 
casual, é froito do traballo cons-
ciente do profesorado.
• A diversidade debe presen-
tarse como un ben á comunida-
de educativa, intentando ache-
gar diversidades culturais que 
leven ao coñecemento mutuo e 
superen temores ancestrais.
• Temos que continuar co 
achegamento ás familias. É im-
prescindible que estas coñe-
zan a positiva realidade do co-
lexio e asuman a inclusión como 
un valor na educación dos seus 
fillos e fillas. Hai que descartar 
a idea de colexio marxinal para 
aqueles que acollen nenos e ne-
nas de diversas culturas, razas e 
NEE. Do mesmo xeito, temos 
que continuar invitando a co-
munidade a participar da idea e 
das actividades deste Proxecto.
• As actividades concretas des-
envolvidas desde a aula en ti-

torías seguiron afianzando no 
alumnado o comportamento 
democrático e tolerante, coope-
rativo e participativo de igualda-
de á hora de realizar os traballos 
propostos.
• Os recunchos para o diálogo 
son puntos de referencia onde 
se solucionan os conflitos a tra-
vés do diálogo e de forma pa-
cífica.
• Vimos a necesidade de con-
tinuar co proxecto como ferra-
menta para o noso traballo co-
tián.
• A función do profesor-titor é 
fundamental para desenvolver o 
Proxecto Xeral de Centro.
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Na última década, os centros 
escolares veñen desenvol-

vendo iniciativas que, tomando 
ao alumnado como protagonis-
ta, teñen por obxectivo mellorar 
a convivencia escolar en positi-
vo. Organizando na escola es-
truturas sostibles, trátase de dar 
protagonismo aos mozos e mo-
zas ensinándolles a ser respon-
sables do benestar dos iguais e 
observadores activos en situa-
cións nas que o apoio, o respec-
to e a solidariedade son impres-
cindibles.

O desenvolvemento destes Sis-
temas de Axuda entre Iguais 
(SAI) (Avilés, 2016) lévase á 
práctica baixo modelos e forma-

A cibermentoría, 
un servizo de 
axuda entre 
iguais para o 
acompañamento na 
cidadanía dixital

tos diferentes, sendo posible or-
denalos dende os que requiren 
menor formación, capacitación 
e desempeño aos que máis as 
precisan: a acollida entre iguais, 
a axuda entre iguais (círculos de 
amigos, alumnado axudante, 
grupos de axuda...), a titoría en-
tre iguais, a mediación escolar, a 
mentoría e a cibermentoría.

Os centros, ao crear estes ser-
vizos, ofrecen oportunidades 
para que o alumnado descubra 
en si mesmo, ensaie e desenvol-
va competencias socio-emocio-
nais nunha contorna protexida 
como é a escola. Os beneficios 
van máis alá da propia axuda 
que o alumnado formado presta 
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aos seus compañeiros e compa-
ñeiras. Supón unha oportunida-
de para que se reflexione sobre 
o traballo en convivencia, cues-
tionando os xeitos de proceder 
na xestión dos conflitos, agru-
pando sensibilidades, sumando 
esforzos, ilusión e sendo motor 
da innovación educativa. Neste 
senso, os centros escolares ga-
legos organizáronse para com-
partir formación, recursos e ex-
periencias en rede (García, Sanz, 
Cortes e Núñez, 2014).

A CIBERMENTORÍA: 
MODELOS E EXPERIENCIAS
A cibermentoría é un sistema 
de axuda entre iguais no que 
o alumnado dos cursos máis al-
tos da ESO é quen de ofrecer 
acompañamento, apoio e con-
sello ao alumnado máis peque-
no en situacións problemáticas 
que lles poidan xurdir na xes-
tión das súas relacións interper-
soais nas redes sociais e Inter-
net. Tamén, ten como función 
formar ao alumnado máis pe-
queno no uso positivo e seguro 
da Rede, realizando sesións pre-
ventivas e creando materiais de 
concienciación sobre as temáti-
cas que abordan.

Vén funcionando nos países an-
glosaxóns (Cowie e Jennifer, 
2007) como resposta a situa-
cións de ciberbullying e outros 
problemas nas contornas vir-
tuais. En España adoptou diver-
sas fórmulas, mais sempre como 
experiencias baseadas na meto-
doloxía de Aprendizaxe e Servi-
zo Solidario e no marco da axu-
da entre iguais, a saber:

Cibermanagers (http://ciberma-
nagers.com), como experiencia 
nada da colaboración entre Pan-
tallas Amigas e o Colexio Santa 
María de Portugalete. No 2016, 
a C.A. de Madrid impulsou o 
programa apoiado por Vodafo-
ne e Pantallas Amigas.

Ayudantes TIC Madrid Sur 
(http://ayudantesticsur.blogs-
pot.com.es), liderado por José 
Antonio Luengo, iniciouse na 
zona sur desa C.A. no curso es-

colar 2012-2013, no marco de 
traballo das Mesas de Saúde lo-
cais, centrando a intervención 
do alumnado axudante na edu-
cación primaria.

Cibermentores (https://goo.
gl/1RRLn4): desenvólvese no IES 
Parquesol de Valladolid baixo a 
coordinación de José María Avi-
lés. O autor é dos primeiros en 
atribuír funcións de mentoría ao 
servizo, que funciona en com-
binación cun programa de pre-
vención de riscos denominado 
PRIRES (Avilés, 2016).

En Galicia, foi o IES Fin do Ca-
miño de Fisterra, no curso es-
colar 2014-2015, o primeiro en 
implantar a Cibermentoría (Cy-
bermentores: https://goo.gl/
JyrHuc). A iniciativa foi recoñe-
cida co Premio aos Proxectos 
Escolares 2016 da Fundación 
Barrié e o vídeo “Pasa do ci-
berbullying, usa Internet con bo 
gusto” gañou o certame “2016: 
O reto do acoso escolar”.

ALGUNHAS REFLEXIÓNS
A cibermentoría xorde para 
apoiar a intervención do centro 
no acompañamento para a ci-
dadanía dixital e na xestión dos 
conflitos derivados das novas 
tecnoloxías. Aparece nun con-
texto social que avanza con ra-
pidez cara a era dixital, e que 
presenta grandes retos a toda 
a comunidade escolar. Os e as 
adolescentes atópanse cuns 
medios que, por ser contem-
poráneos a eles e elas, precisan 
da colaboración dos seus adul-
tos de referencia dentro e fóra 
da escola.

As redes sociais son o espa-
zo natural de relación para os 
mozos e mozas. A violencia re-
lacional, especialmente o ci-
berbullying, a difusión de con-
travalores, o xogo de apostas 
online e os usos abusivos, son 
parte das preocupacións de fa-
milias e educadores. Precísase 
do deseño de programas inte-
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grais que fagan fincapé nos usos 
positivos e nas oportunidades 
da Rede como ferramenta que 
promove a participación social, 
o empoderamento das persoas, 
a creatividade e a comunica-
ción, evitando reducir as inter-
vencións a charlas puntuais que 
sinalan os riscos. Cómpre enten-
der que é no desenvolvemento 
de habilidades de vida (autoes-
tima, empatía virtual, autocon-
trol, autonomía etc.) onde radi-
ca a auténtica prevención dos 
usos problemáticos en Internet.

É fundamental a implicación das 
familias no acompañamento aos 
menores no proceso de constru-
ción voluntario e consciente da 
súa identidade dixital e no ac-
ceso á Rede como unha oportu-
nidade de desenvolvemento. A 
comprensión da Rede como es-
pazo de relación facilitará unha 
abordaxe positiva. É urxente 
que as familias perdan o medo 
a participar e convivir nas con-
tornas dixitais, modelando nos 
e nas adolescentes hábitos de 
vida saudables e habilidades de 
vida do mesmo xeito que o fan 

fóra da Rede. Neste eido as fa-
milias son especialistas.

No desenvolvemento das nosas 
competencias profesionais, os e 
as docentes estamos a integrar 
as TIC como parte das metodo-
loxías activas na aula, ofrecen-
do modelos de boas prácticas e 
actuando como guías no proce-
so de aprendizaxe do alumnado 
tamén nas contornas dixitais.

A Consellería de Educación da 
Xunta de Galicia vén de dese-
ñar o currículo da materia Iden-
tidade dixital e, no espazo web 
do marco da Estratexia Galega 
de Convivencia Escolar (https://
eventos-edu.xunta.gal/identida-
de-dixital), atópase a publica-
ción Identidade dixital. Cómpre 
que se impulsen programas que 
promovan espazos de reflexión 
na comunidade educativa e que 
axuden a construír unha cidada-
nía dixital ética (Luengo, 2016), 
ou unha cibercidadanía activa, 
participativa e responsable (Flo-
res, 2009) na que as relacións na 
Rede dos e das mozas sexan ex-
presión dos dereitos humanos.
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PROEMIO
A relación establecida na actua-
lidade entre a titoría no ensino 
obrigatorio e as Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación 
(TIC), configura un verdadei-
ro modelo tecnolóxico de inter-
vención titorial? Como enfron-
ta un centro educativo concreto 
este binomio titoría-TIC?

A resposta á primeira cues-
tión resulta ser un paradoxo. A 
maior parte do persoal docen-
te posúe as competencias nece-
sarias e suficientes para as TIC 
dentro da súa intervención tito-
rial, pero non é quen de situarse 
conceptualmente nun verdadei-

As TICtorías en 
resposta á raia 
dixital no ensino 
obrigatorio no 
concello de 
Ribadavia

ro modelo tecnolóxico. Tamén, 
na medida que as actuais per-
soas egresadas das facultades 
de educación accedan á do-
cencia, a idea do modelo tec-
nolóxico caducará en favor dun 
modelo dixital, con natureza de 
paradigma, con novas estrutu-
ras de pensamento e cunha ele-
vada compoñente cultural e de 
rede.

Neste espazo de transición den-
de o tecnolóxico ao dixital, nos 
centros educativos do conce-
llo de Ribadavia onde se impar-
te o ensino obrigatorio, xorden 
como resposta as accións TIC-
toriais.
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A CUESTIÓN DA 
INMIGRACIÓN DIXITAL. O 
XURDIMENTO DA RAIA
A fenda dixital, para nós frontei-
ra ou raia dixital, xorde pola co-
existencia de dúas xeracións, a 
das persoas nativas e as inmi-
grantes dixitais (Prensky, 2001; 
Prensky & Berry, 2001), ou de 
dúas culturas (Buckingham, 
2007). Son nativas dixitais as 
persoas que naceron e se for-
maron utilizando unha sorte de 
“linguaxe dixital” baseada nas 
novas tecnoloxías. Por outra 
banda, aquela poboación cuxa 
linguaxe de nacemento e for-
mación foi pre-dixital e baseada 
predominantemente na lecto-
escritura, agora ten que acce-
der de súpeto á nova linguaxe, 
pero faino como inmigrante que 
chega a un novo país e ten que 
adaptarse a unha nova cultu-

ra, de aí o termo de inmigran-
te dixital. A maior parte do pro-
fesorado actual situaríase nese 
grupo. As estruturas mentais de 
nativos e inmigrantes son dife-
rentes, máis simultáneas as dos 
primeiros e sucesivas as dos se-
gundos. 

Nos centros educativos a pre-
senza desta fronteira confórma-
se como elemento propio e ca-
racterístico nos procesos E-A 
entre suxeitos dunha poboación 
arraiana dixital. É neste contex-
to onde o profesorado titor, in-
migrante dixital, ten que desen-
volver a súa intervención titorial 
perante alumnado (nativo dixi-
tal), familias (inmigrantes e na-
tivos dixitais) e docentes (inmi-
grantes dixitais), xurdindo así a 
opción de combinar accións ti-
toriais “convencionais” con ou-

tras baseadas nas TIC, denomi-
nadas accións TICtoriais.

ACCIÓNS TICTORIAIS
Estas accións desenvolvidas 
dende os centros educativos 
de educación obrigatoria en Ri-
badavia, toman pulo a partir do 
plan de acción titorial e plan de 
orientación, contratos-progra-
ma para a mellora da calidade 
educativa, plans de formación 
permanente do profesorado, 
plan Proxecta, proxecto Abalar 
e Abalar móbil.

Nesta cultura dixital arraiana, e 
dende hai algúns cursos, as ac-
cións TICtoriais nas etapas obri-
gatorias fanse realidade do se-
guinte xeito:

1º.- Coordinación e colabora-
ción entre titores/as e titor/a e 
profesorado a través de correo 
electrónico, aula virtual do cen-
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tro, Google forms para xestionar 
información de alumnado, Goo-
gle calendar para coordinar exa-
mes, plataformas para compar-
tir arquivos como Dropbox ou 
Google Drive, programas para 
envío masivo de SMS, e redes 
sociais como Telegram e Whats-
App.

2º.- Funcións administrativas, 
burocráticas e co centro desen-
volvidas case exclusivamente a 
través das ferramentas telemá-
ticas da Administración Educa-
tiva: Xade, Abalar e aula virtual 
dos centros educativos.

3º.- Funcións coas familias de in-
formación, coñecemento, coo-
peración e implicación a través 
de aplicacións como Abalar mó-
bil e de envío masivo de SMS, 
así como do uso das redes so-
ciais e a páxina web dos centros.

4º.- Funcións co alumnado de 
xeito individual e grupal, que 
aglutinan a maior parte de ac-
tividades TICtoriais, e recursos 
entre os que destacan:

 1. Informar e coñecer a través 
de cuestionarios na aula virtual 
do centro, utilizando o móbil de 
xeito didáctico con aplicacións 
de aprendizaxe móbil electró-
nica, como sistemas titoriais in-
telixentes, mobilelearning tipo 
Kahoot! e mediante o uso do 
encerado dixital interactivo, par-
tindo da premisa de que as TIC 
favorecen a aprendizaxe autó-
noma.

 2. Solicitar apoios mediante 
redes sociais a outros profesio-
nais e servizos comunitarios.

 3. A orientación académica e 
profesional a través de internet, 

a páxina web do centro, a aula 
virtual, introducindo tamén tec-
noloxías como a realidade vir-
tual inmersiva ou semiinmersiva, 
para explorar opcións académi-
cas.

 4. Procesos de mediación 
e integración a través de tec-
noloxías audiovisuais, dende o 
deseño, gravación e edición, ata 
a proxección, análise e debate.

Como conclusión pódese di-
cir que nesta cultura tecnolóxi-
ca-dixital arraiana previa ao 
modelo que derive da incorpo-
ración das persoas nativas como 
docentes, as accións TICtoriais 
gañan terreo a outras máis con-
vencionais e ao mesmo tempo 
están a crear novos espazos, al-
gúns virtuais (Alcázar & López, 
2011), onde desenvolver a inter-
vención titorial a través de novas 
correntes tecnolóxicas, como a 
realidade aumentada, virtual, a 
gamificación e a AI, e metodo-
lóxico-conceptuais como o fli-
ppedlearning.
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INTRODUCIÓN
A Acción Titorial está ligada á 
función docente dende hai moi-
to tempo. Non é, por tanto, 
unha novidade do actual siste-
ma educativo. Non o foi tan se-
quera na Lei Xeral de Educación 
de 1970, normativa que, no seu 
día, introduciu por vez primeira 
o concepto de Acción Titorial, 
establecéndose as titorías para 
que o titor puidese atender de 
xeito individualizado os alumnos 
e axudarlles no seu desenvolve-
mento académico e persoal.

Dende esta data, tiveron lugar 
reformas importantes na organi-
zación e estrutura da educación, 

A titoría na 
comunidade 
autonóma de 
Castela e León

véndose tamén modificada a te-
mática que nos compete neste 
monográfico, a Titoría Educa-
tiva. O resultado de toda esta 
evolución política, administrati-
va e social é a educación actual, 
dándose nesta resposta ao des-
envolvemento integral do alum-
nado na totalidade dos seus 
aspectos. Para isto, a adminis-
tración pasa a asumir unha fun-
ción relevante no tema da tito-
ría.

Neste artigo centrámonos na 
Acción Titorial na Comunida-
de de Castela e León e, como 
elemento diferenciado do res-
to de autonomías, baseámonos 
na contribución da Consejería 
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de Educación, executada a tra-
vés de varios instrumentos que 
se promoven, tras a análise e a 
avaliación da realidade social, 
para o seu emprego e desenvol-
vemento nos centros educativos 
na posta en marcha do Plan de 
Acción Titorial.

CONTRIBUCIÓN DA 
CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN DE CASTELA 
E LEÓN Á TITORÍA 
EDUCATIVA
A Administración autonómica 
contribúe ao desenvolvemen-
to da Acción Titorial dende ám-
bitos diferentes, o lexislativo, o 
educativo e, por último, o for-
mativo. A continuación, desen-
vólvese cada un destes.

Ámbito lexislativo
Entre a normativa educativa es-
pecífica autonómica, atopámo-
nos, por unha banda, coa Reso-
lución de 29 de xuño de 2017, 
na que se publican as Instru-
cións de inicio de curso. No seu 
contido cada ano unifícanse as 
actuacións dos centros docen-
tes de Castela e León. No que 
atinxe á Acción Titorial, presén-
tase unha ampla proposta de 
programas (ver táboa 1), deben-
do os centros elixir polo menos 
catro deles nos que participar.

Por outra banda, a Orde EDU/ 
1075/2016 de 19 de decembro 
ten como finalidade regular os 
proxectos de autonomía nas ins-
titucións educativas. Como con-
secuencia desta normativa, os 
centros poden programar unha 
oferta educativa específica.

Os proxectos de autonomía es-
tán baseados na equidade e na 
toma de decisións singulares, 
en relación coas competencias 
de autonomía pedagóxica, cu-
rricular e de organización edu-
cativa. É nesta liberdade dos 
centros na que a Titoría se ve fa-
vorecida, tratándose dunha por-
ta aberta para a planificación es-
pecífica desta función docente.

Ámbito educativo
Dende os Servizos Xerais da 
Consejería de Educación de 
Castela e León, a través das 
súas Direccións Provinciais, des-
envólvense as Áreas de Progra-
mas Educativos (APE), tratán-
dose dun servizo educativo da 
Dirección Provincial de Educa-
ción que desenvolve os progra-
mas educativos establecidos 
pola propia Consejería. Impul-
sa, promove e coordina o des-
envolvemento dos mesmos cun-
ha liña unificada de traballo non 
curricular nos centros desta Au-
tonomía dando resposta ás ne-

cesidades sociais detectadas 
neste territorio autonómico.

Ámbito formativo
Para rematar o impulso ao bo 
desenvolvemento da titoría, a 
Administración, dende os Cen-
tros de Formación e Innovación 
Educativa, tras a detección das 
necesidades do persoal docen-
te, planifica a realización de acti-
vidades formativas que revertan 
nunha mellora da calidade edu-
cativa. Ademais, poñen a dispo-
sición do persoal docente recur-
sos para innovar e actualizar as 
súas accións dentro da aula á 
hora de traballar aspectos non 
curriculares.

Na actualidade, completando 
esta actuación administrativa, 
moitas organizacións, a través 
dos seus programas educati-
vos facilitan materiais, recursos 
e actividades aos Centros como 
apoio para o desenvolvemento 
desta función docente que nos 
ocupa no presente monográfi-
co, a Titoría. Somos todos cons-
cientes da importancia de edu-
car en e para a vida, e por iso 
se necesita que todos esteamos 
preparados.

1 Certame de lectura en Público

2 Concurso ONCE

3 Entre iguais

4 Campaña ¡A salvo!

5 Construíndo saúde/Discover

6 Programa de prevención do cancro

7 Programa de froita escolar

8 Concurso Hispanoamericano de Ortografía

9 Premio Valores Democráticos

10 Proxectos de investigación e innovación

11 Liga Debate

12 Programas de emprendemento e educación financeira

13 Programa de Mellora da Calidade

Táboa 1. Proposta de Programas para o curso 2017-2018 REFERENCIAS
- Educacyl. Portal de educación de la 
Junta de Castilla y León. Recuperado de: 
http://www.educa.jcyl.es/es/programas 

- Orden EDU/ 1075/2016 de 19 de di-
ciembre por la que se regulan los proyec-
tos de autonomía en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Co-
munidad de Castilla y León que imparten 
educación primaria, secundaria obligato-
ria y bachillerato. BOCYL nº 245 de 22 de 
diciembre de 2016.

- Resolución de 29 de junio de 2017 de 
la Dirección General de Política Educati-
va Escolar, por la que se dispone la pu-
blicación de la Instrucción de 28 de ju-
nio de 2017 de esta Dirección General, 
por la que se unifican las actuaciones de 
los centros docentes que imparten en-
señanzas no universitarias en Castilla y 
León correspondientes al inicio del cur-
so escolar 2017/2018. BOCYL nº 129 de 
7 julio de 2017.
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Hai unha cuestión certeira, 
amparada por evidencias 

empíricas e fixada no desenvol-
vemento lexislativo español: fa-
milia e escola deben entenderse 
para conseguir unha ensinanza 
integral e de calidade. Esta ne-
cesidade abrollou á beira da  Lei 
Xeral de Educación e Financia-
mento da Reforma Educati-
va (1970) que deu nacemento 
á acción titorial, consolidando 
a importancia da participación 
parental na aula. A normativa 
seguinte (LOXSE, LOE, LOM-
CE, Decreto 374/1996 do 17 de 
outubro) mantivo esta situación, 
ampliando as fronteiras da im-
plicación familiar e potenciando 
a relación titor-pais. Nestes ter-
mos, o beneficiario do proceso 
é o alumno, ao xuntarse os dous 

A titoría, unha 
ponte entre familia 
e escola. 
O proxecto de 
investigación como 
marco interactivo 
en Educación 
Infantil

axentes socializadores centrais 
(microsistema) de acordo coa 
teoría ecolóxica (Bronfenbren-
ner, 1987), de forma que a súa 
coordinación adecuada debería 
conducir á calidade no ensino. 
Isto xera a necesidade de pla-
nificar estratexias e actividades 
propulsoras da cooperación ho-
lística na aula, polo que se ex-
pón unha aproximación prácti-
ca ao funcionamento da titoría 
como eixo da relación coa fami-
lia na educación infantil.

O LOBO E A TRADICIÓN 
ORAL. USOS DO PROXECTO 
DE INVESTIGACIÓN COMO 
MARCO DE COOPERACIÓN
A observación en canto ao inte-
rese e fascinación sentida polo 
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alumnado de tres anos respec-
to á figura do lobo fixo xermo-
lar un proxecto de investigación 
sobre o mesmo, contextuali-
zado nunha aula da cidade de 
Pontevedra. Brotou como un 
eixo motivador idóneo dende o 
que abordar tódalas competen-
cias curriculares e como recur-
so de cooperación coas familias 
dende diversas perspectivas. O 
alumnado, os seus pais e avós 
involucráronse nun proceso 
conxunto co obxectivo de des-
cubrir as características do ani-
mal e algúns textos de tradición 
oral relacionados con el. Nesta 
liña, as oportunidades de parti-
cipación familiar multiplicáron-
se, expandíndose ao longo de 
tres fases:

•	 Fase 1. Descuberta dos co-
ñecementos previos e orga-
nización da investigación: O 
proxecto botou a andar a partir 
da formulación dunha pregun-
ta: “que sabedes do lobo?” Isto 
xerou unha asemblea chea de 
incertezas, ao tempo que exis-
tiron respostas influenciadas po-
los contos infantís (“aliméntase 
de Carapuchiñas”, “é malo”…). 
Naceron moitas dúbidas e o 
alumnado decatouse do baleiro 
en canto ás súas ideas previas, 
producíndose un desequilibrio 
inicial nos seus conceptos que 
orixinou a necesidade de bus-
car información. Isto esixiu un 
segundo paso: a planificación 
e organización da investigación 
que significou tamén o inicio da 
comunicación coa familia.

•	 Fase 2. Investigación: Nes-
ta etapa a relación coa familia 
intensificouse requirindo a súa 
participación constante en va-
riedade de accións (decoración 
da aula, visitas e achegas do-
cumentais e materiais). Desta-
cou a diversidade de contos e 
información recibida, case sem-
pre a través de murais ou tex-
tos descritivos acompañados de 
imaxes. Analizámola a partir da 
lectura ao alumnado, estable-
cemento dun diálogo colecti-
vo, resolución de dúbidas e rol-
da de opinións por quendas con 
contribucións libres, acadando 

unha elevada motivación e par-
ticipación dos nenos que se ani-
maron a expoñer o seu material.

A un tempo, fíxose unha peti-
ción particular: a achega de ele-
mentos propios do monte, o 
que implicou a saída familiar ao 
hábitat do lobo, recollendo di-
versas plantas que moitos pe-
quenos nunca viran. Contou-
se, tamén, con diferentes visitas 
de avós, pais e irmáns que na-
rraron contos tradicionais e ac-
tuais, achegando datos e histo-
rias reais, asombrosas para os 
cativos, ao contradicir a súa con-
cepción inicial do “lobo feroz”. 
Estes procedementos consti-
tuíron o punto de arranque para 
a elaboración da “Lobopedia”, 
un libro persoal que recompilou 
as aprendizaxes abranguidas.

Doutra banda, a nivel comunica-
tivo, empregáronse notas infor-
mativas e un “Boletín de recur-
sos dixitais”, enviado á casa con 
carácter periódico. Utilizáronse 
os códigos QR para maior co-
modidade, pois algunha familia 
só dispoñía de acceso a internet 
vía móbil.

•	 Fase 3. Conclusións: A im-
plicación familiar acorde a esta 
fase baseouse na comunica-
ción de aspectos relacionados 
co proceso seguido e resulta-
do final. Así, utilizouse “a Lo-
bopedia” e o DVD “Lembranzas 
do lobo” no que se recolleron 
as fotografías tiradas durante a 
evolución da investigación.

CONCLUSIÓNS
A acción titorial constitúe unha 
peza capital na construción dun 
vieiro interactivo eficaz coa fa-
milia, guiado por dinámicas 
conxuntas para a consecución 
do desenvolvemento integral 
do alumno. Isto orixina a nece-
sidade de artellar experiencias 
de cooperación holística, apoia-
das na creación de espazos de 
contacto virtual, de maneira que 
se impregne cada acción cunha 
mesma mensaxe nacendo unha 
ensinanza coherente e optimi-
zada. O proxecto descrito, nes-
ta liña, entraña a multiplicación 

de canles de colaboración fami-
liar con resultados satisfactorios 
en canto á aprendizaxe e moti-
vación dos nenos, constituíndo 
unha ferramenta idónea dende 
unha perspectiva titorial aberta 
á participación parental na aula.
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Para sabermos 
algo máis...

Neste apartado recóllese 
unha escolma limitada en 

número, pero que esperamos 
que sexa de utilidade para os 
lectores sobre o tema deste mo-
nográfico, ou simplemente te-
ñan curiosidade por coñecer 
por onde se move a acción tito-
rial nos últimos tempos. Neste 
senso, comezamos esta selec-
ción por manuais e libros que se 
publicaron  recentemente sobre 
titoría nos niveis educativos si-
nalados:

•	 González	Benito,	A.	e	VélAz	de	
MedrAno,	 C. (2014). La acción 
tutorial en el sistema escolar. 
Madrid: UNED.

A finalidade desta obra é ache-
gar material básico actualizado 

que facilite os procesos de pla-
nificación e avaliación da acción 
titorial que se leva a cabo den-
de a educación infantil ata o fi-
nal da educación secundaria.

•	 González	 Pérez,	 A. e SolAno,	
J.	M. (2015). La función de la tu-
toría. Madrid: Narcea.

Esta obra pretende ser unha 
guía para transitar sen perderse 
polos diferentes ámbitos da ac-
ción titorial: o alumnado, obxec-
to directo do traballo do titor 
ou titora, o equipo docente que 
debe actuar de forma coordina-
da e coherente, e as familias con 
quen hai que establecer liñas de 
colaboración necesarias.
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•	 Moliner,	 l. (2015). La tutoría 
entre iguales. Aspectos teóricos 
y elementos básicos para su pla-
nificación. Castellón: Universitat 
Jaume I.

O material presentado nes-
ta obra permite a planificación 
completa da titoría entre iguais 
a través de interrogantes, ade-
mais de achegar os fundamen-
tos teóricos máis relevantes 
sobre a temática e a exemplifi-
cación de materiais para a súa 
posta en práctica axustándose 
a realidades diversas e comple-
xas.

•	 PAreJo,	 J.	 l. e Pinto,	 J.	 M.	
(coords.). (2015). La orientación 
y la tutoría escolar con familias: 
teoría y práctica. Barcelona: Edi-
torial UOC.

Neste libro profesionais de di-
versas disciplinas e ámbitos ex-
poñen as súas experiencias, 
logros, límites e innovacións re-
lacionadas coa orientación e a 
titoría con familias.

•	 álVArez,	 M. e BiSquerrA,	 r. 
(coords.). (2016). Manual de 
Orientación y Tutoría (reed.). 
Madrid: Wolters Kluwer.

Un experimentado equipo de 
profesionais do ámbito da orien-
tación e a titoría achegou os 
seus coñecementos a esta obra, 
recollendo os fundamentos teó-
ricos, técnicas, estratexias, ex-
periencias, recursos prácticos e 
as súas aplicacións reais para fa-
cilitar a execución e dinamiza-
ción da función orientadora e a 
acción titorial.

•	 SAntAnA,	 l. (coord.) (2016). 
Educar en Secundaria: retos de 
la tutoría (reed.). Madrid: Wol-
ters Kluwer.

Segundo a súa autora, este libro 
persegue que os profesionais 
logren unha comprensión cabal 
do seu labor educativo, que ad-
quiran o gusto polo traballo ben 
feito e que sexan felices facén-
doo, que é a mellor maneira de 
expandir felicidade entre todos 
os compoñentes da comunida-
de educativa.

Tamén cabe salientar algunhas 
revistas en relación á orientación 
educativa e titoría que veñen 
publicando artigos de interese 
ou ben monográficos específi-
cos nestes últimos anos:

• Acción tutorial con las fami-
lias, Revista Padres y Maestros, 
núm. 360 (2014). Monográfico 
dedicado nesta revista editada 
pola Universidad Pontificia Co-
millas de Madrid.

• Revista Educar y Orientar. De 
carácter divulgativo e editada 
pola Confederación de Orga-
nizaciones de Psicopedagogía 
y Orientación de España, que 
adoita incluír artigos relaciona-
dos coa actualidade da acción 
titorial.

• Revista Española de Orienta-
ción y Psicopedagogía. De ca-
rácter académico, editada pola 
UNED, tamén integra habitual-
mente artigos relacionados coa 
titoría nas diferentes etapas 
educativas.

Para finalizar non podiamos ob-
viar facer unha  breve relación 
de webs/blogs que mativeron 
os temas da orientación e a tito-
ría moi vivos na última década:

• Orientación educativa y tu-
toría: http://orientacionedu-
cativaytutoria.blogspot.com.
es. Blog autoría da orientadora 
Susana Vila.

• Orientación educativa en 
Galicia: http://orientaciongal.
blogspot.com.es. Blog que in-
clúe unha sección destinada á 
titoría.

• Orienta Galicia: https://orien-
tagalicia.blogspot.com.es. Blog 
cun espazo dedicado a titor@s.

• Orientapas: http://orienta-
pas.blogspot.com.es. Blog con-
formado como unha rede (bar 
dixital) de aprendizaxe de pro-
fesionais da orientación educa-
tiva.

• Orientación Andújar: http://
www.orientacionandujar.es. 
Web considerada imprescindi-
ble por moitos profesionais da 
orientación e da titoría, que re-

colle unha ampla variedade de 
recursos educativos.

Case a modo de bonus-track 
nun disco, pechamos esta sec-
ción coa referencia a webs de 
diferentes organismos institu-
cionais nos que se vén traba-
llando e defendendo a prácti-
ca dunha orientación e titoría de 
calidade no territorio galego e 
español:

• Web da Asociación Profesio-
nal de Orientación Educativa de 
Galicia (APOEGAL): http://www.
apoegal.com

• Web da Asociación Profesio-
nal de Pedagogos/as e Psicope-
dagogos/as de Galicia (APEGA): 
http://www.apega.org

• Web da Confederación de 
Organizaciones de Psicopeda-
gogía y Orientación de Espa-
ña (COPOE): http://www.copoe.
org 



34 REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 71 • XUÑO 2018

 

“ALFONSO BLANCO TORRADO
E O XERMOLAR DA CULTURA 

POPULAR EN GUITIRIZ”
xermolos@xermolos.org

E N T R E V I S T A

Palabras recollidas por  

Xoel Gutiérrez
Máster en Investigación educativa

xoelinho11@gmail.com
ISSN: 1132-8932
Páx. 34-39



REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 71 • XUÑO 2018 35

E N T R E V I S T A

Alfonso Blanco / ENTREVISTA

En bastantes vilas pequenas 
e medianas de Galicia na dé-

cada dos pasados anos setenta 
naceron dinámicas asociacións 
culturais que viñeron sendo es-
pazos de promoción do patri-
monio e da cultura galega, es-
colas de cidadanía democrática 
e talleres de educación popular. 
Fixérono da man de militantes 
nacionalistas e tamén con fre-
cuencia da man de sectores crí-
ticos da Igrexa católica coordi-
nados a través dos chamados 
Coloquios de Parroquias. Este 
foi o caso do nacemento de 
Xermolos en Guitiriz, baixo o 
impulso, entre outras persoas, 
de Alfonso Blanco Torrado, a 
quen entrevistamos nestas pá-
xinas.
Ser fillo de emigrantes pode es-
pertar nun cativo un espírito crí-
tico e de loita contra o atraso 
cultural e social de Galicia?
Teño falado moito deste tema 
con Pepe Neira Vilas, que se 
transformou na emigración nun 
cidadán comprometido co seu 
pobo. Eu vin de pequeno para 
aquí, pero a maior parte da miña 
familia quedou na outra ribeira 
do Atlántico; a min fíxome máis 
crítico e máis comprometido co 
país porque na adolescencia 
pensaba volver a América e tra-
ballar alí pero, ao ir descubrindo 
o atraso económico e cultural 
de Galicia, decidín quedarme a 
traballar aquí. Meus avós, can-
do me botaron do Seminario 
de Santiago por ser “galeguis-
ta”, nos primeiros anos setenta, 
querían que fose con eles para 
América, pero daquela aínda 
comprendín mellor que aquí ha-
bía moito que labrar en moitas 
agras: a fala, o desenvolvemen-
to rural, o compromiso da igrexa 
cos máis febles... Por outra ban-
da, vivir acotío o drama dunha 
familia separada polo Atlántico 
faiche sufrir o atraso dun país in-
capaz de soster aos seus fillos/
as que teñen que emigrar.

Na súa época de estudante xa 
loitaba pola defensa das liber-
dades, liderando o peche estu-

dantil do seminario de Santiago 
de Compostela no comezo dos 
anos setenta. Que cambios rei-
vindicaban? 
Abrir as portas e fiestras do se-
minario ao aire fresco das mino-
rías críticas que estaban a mar-
carnos un cambio social dende 
as revoltas do 68. Un ensino 
menos dogmático e máis axei-
tado ás inquedanzas de Galicia, 
aos problemas reais. Buscaba-
mos máis relación con estudan-
tes doutras facultades e, á mar-
xe da dirección do seminario, 
tiñamos xuntanzas con futuros 
mestres, médicos/as, econo-
mistas... co obxectivo de traba-
llar despois en equipo unha vez 
xa destinados a unha comarca; 
queriamos empregar dinámicas 
multidisciplinares para procurar 
a liberación do noso pobo.  Esta 
formación en grupo levábanos 
a tratar en común as inquedan-
zas máis vitais que estaban au-
sentes nos programas oficiais: a 
dimensión socio-política, afecti-
vo-sexual etc. 

Ese afán reivindicativo non min-
gua e, dende a Universidade de 
Salamanca, como Delegado de 
Facultade, asiste a moitas xun-
tanzas en prol das liberdades 
cívicas. Que ideas, esperanzas, 
proxectos… se maxinaban ne-
sas reunións?
Ao ser expulso do Seminario de 
Santiago incorporeime á dio-
cese de Mondoñedo, onde es-
taba o recordado bispo Miguel 
Araúxo, pasei á Universidade 
Pontificia de Salamanca e alí 
unínme aos estudantes nacio-
nalistas galegos xa organiza-
dos. Reivindicamos as liberda-
des, un estado laico, os dereitos 
de asociación, expresión, afilia-
ción política etc. Como dele-
gado da Facultade de Teoloxía 
mandamos un documento aos 
bispos solicitando a ruptura cun 
réxime asoballante e torturador, 
o que trasladei nunha conver-
sa ao Cardeal Tarancón... As rei-
vindicacións ían acompañadas 
de debates e relatorios con al-
gúns representantes de parti-

dos e sindicatos na clandestini-
dade, da publicación de follas 
informativas e libros a multico-
pia prohibidos polo franquismo, 
coma A revolución sexual, de W. 
Reich, ou A pedagoxía do opri-
mido, de Freire.

Os estudantes galegos tiñamos 
unha organización e un voceiro 
(O Sacho) para coñecer mellor 
a realidade do país e reivindicar 
os nosos sinais de identidade. 
Publicamos suplementos a mul-
ticopia d’O Sacho, coma “Cris-
tianismo e Socialismo” e libros 
de Paulo Freire, ás veces perse-
guidos polas forzas policiais.

Fixemos, con outros sectores 
estudiantís, folgas para ser es-
coitados polas autoridades da 
Universidade e bispos... A nosa 
lectura da mensaxe de Xesús 
de Nazaré, na compaña do paúl 
Francisco Carballo, que alí es-
taba, urxíanos a loitar contra a 
inxustiza e represión da ditadu-
ra, e a unirnos aos que loitaban 
pola igualdade e a liberación. 

A primeira tirada d’O Sacho 
(1972) desenvolvía temas asi-
nados por anónimos e pseu-
dónimos, obrigados pola re-
presión vixente, e a proclama: 
“Queremos, podemos”: “A sor-
te do noso pobo, está nas nosas 
mans. Podemos romper as ca-
deas. Podemos: temos concien-
cia delo. Temos número, temos 
técnica, temos ciencia, temos 
profecía, temos prospectiva. Só 
nos resta querer de verdade. Ser 
sabios, profetas, homes de ca-
rraxe... Adiante, galegos, pode-
mos e venceremos. Teñamos se-
guridade na boa fin desta obra 
que nos piden as mulleres e os 
homes de Galicia, e que esixe 
o noso corazón... Un órgano de 
expresión de todo aquel que 
teña que dicir algo, que sirva 
para coñecernos, concienciar-
nos e que sexa un reflexo, pri-
mordialmente, dos problemas 
galegos. Ten necesidade da co-
laboración de todos, para que 
non caia nun dirixismo, e sexa 
expoñente claro do pensamen-
to do grupo. Para isto necesita 
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a revista da crítica, xa que dela 
xurdirán novos abrentes”.

Pola banda estudantil, o seu es-
pírito reivindicativo xuvenil tiña 
a influencia directa ou indirecta 
dalgún movemento social, per-
sonaxe, referente…?    
Un referente era a dinámica pe-
dagóxica de Paulo Freire e sen-
tíame identificado, coma outros, 
coa Teoloxía da Liberación lati-
noamericana, pero máis ben co-
laborei a construír plataformas 
de accións conxuntas dende 
moi novo porque as sentía ne-
cesarias para o crecemento de 
cada persoa no colectivo no que 
convive.

Así, en Salamanca quixemos 
manter os vencellos con compa-
ñeiros de acción e compromiso 
da anterior etapa en Compos-
tela e convocamos unhas “Xun-
tanzas de estudantes”, aprovei-
tando as vacacións en Galiza, 
para analizar cuestións vitais do 
país: economía, pensamento, 
socioloxía... O traballo en grupo 
era o eixe daquela estratexia, 
sempre aberta a outras/os. An-
tes de xuntarnos, adoitabamos 
enviarnos esquemas e resumos 
das intervencións. No 72, Al-
fonso Magariños introduciunos 
dende Vigo na “Metodoloxía da 
acción rural e agrícola”: desen-
volvemento comunitario, coo-
peración, cultura popular, edu-
cación de adultos. 

Estabamos a crear unha sensi-
bilidade que despois, no desti-
no de cadaquén, axudou a im-
plicarnos en accións puntuais, 
onde o que primaba era empu-
rrar unha formación total da per-
soa. Xuntabámonos estudantes 
no país, nun período importan-
te da construción das persoas 
como é a mocidade, para des-
pois traballar pola dignidade de 
Galiza. O primeiro encontro foi 
en Santiago con Ramón Piñei-
ro, Xaime Illa, e outros… Un “ór-
gano informativo” publicaba as 
novas trimestrais e os eixes de 
estudo dos equipos de traballo 
e análise: ”emigración”, “os ho-

mes do mar”, “educación den-
de Paulo Freire”, “literatura”, 
“música”…  Máis de 30 estu-
dantes que se dividían en gru-
pos para reflexionar sobre todo 
isto. 

O traballo en común era o ma-
nancial de toda esta análise co-
tiá, que revertería nas xuntanzas 
de Galicia. Os obxectivos xa vi-
ñan enxergados en experiencias 
semellantes en Santiago, como 
lemos na primeira folla infor-
mativa: “procuramos facer uns 
grupos de unión e de amizade, 
como condición indispensable, 
para traballar o día de mañá, 
sen queimarnos antes de tem-
po. Facémolo dende unha do-
bre perspectiva: dende o estu-
do e dende a realidade da nosa 
xente; dende o presente e cara 
ao futuro. Para isto hai que ter 
presentes máis ca uns méto-
dos que nos poidan separar, uns 
fins que nos axunten”. A segun-
da xuntanza foi no 73, nos Mi-
lagres, en Ourense sobre “Fe e 
compromiso na Galiza de hoxe” 
e a “Metodoloxía de acción de 
grupos”. 

E xa, a derradeira xuntanza, so-
bre a “Economía rural galega”, 
o 21 de Nadal de 1973, frustra-
da, en parte, polo atentado a 
Carrero Blanco, o día anterior… 
Asegurado un local (de Cáritas) 
mantivemos a xunta minguada, 
polo caos e medo que se respi-
raba no país. O guieiro daquel 
encontro era Xosé Manuel Bei-
ras.

A finais de 1976 “Xermolos” 
comeza a súa andaina en plena 
transición política. Como e por 
que xorde a asociación? 
No retorno a Galicia vin, logo de 
ordenarme crego, para a parro-
quia de Guitiriz e alí naceu Xer-
molos. Fíxoo coma unha canle 
de expresión, creatividade e ac-
ción da mocidade cansa de ser 
ninguneada na sociedade como 
se fosen menores de idade. A 
través de Xermolos crearon as 
súas propias festas e activida-
des, fieis ás raíces e á cultura do 

país, e abertos a colaborar con 
todas/os. De feito, ao comezo 
chamábanse “Raíces e Caño-
tos” porque a mocidade quería 
que fose un camiñar á par: adul-
tos, nenos/as e mozas/os.

Fronte á imposición dunha mú-
sica e cultura alleas estabamos 
a promocionar a nosa, coa que 
Xermolos quería remover unha 
sociedade debilitada pola ruti-
na, por falla de incentivos para 
un sector da poboación. Xermo-
los constatou que non se podía 
desprezar aquel manancial de 
vida, de natureza, que é a pai-
saxe de Pardiñas, as súas au-
gas vivas, facendo festa dun xei-
to simple, sen vivilas con toda a 
enerxía do mundo. E con esta 
intuición naceu o Festival de 
Pardiñas, grazas a unha moci-
dade que quería ser activa, que 
non querían ser uns convidados 
de pedra. Que eran capaces 
de cambiar a inercia por unha 
transformación sociocultural, or-
ganizando unha asociación que 
concibía as artes coma unha fe-
rramenta de paz, diálogo, tole-
rancia, entre as xeracións, os po-
bos, os distintos xeitos de ollar a 
vida, Xermolos deuse conta de 
que a sociedade estaba desper-
diciando toda a enerxía da mo-
cidade. 

Con que apoios e con que atran-
cos se atopou a asociación nos 
seus 40 anos de traxectoria?  
Son moitos os atrancos polo fei-
to de traballar dende a liber-
dade sen casarnos coas institu-
cións, partidos, capital etc. pero 
sempre ao servizo do pobo. So-
mos dos que pensamos que a 
cultura non pode ser servil con 
ningún amo, aínda que si debe 
desenvolver a súa capacida-
de crítica contra toda opresión. 
A nosa experiencia denuncia 
ese mercadeo das subvencións, 
buscando os votos e a pasivi-
dade dos colectivos sen ter en 
conta o ben común do pobo e a 
pluralidade da sociedade.

Lembro algunha etiqueta coa 
que nos acusaban na rúa: “os 
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do pobo”, cando nacemos, e 
xa adultos: “os de Xermolos son 
moi seus”..., penso que son xuí-
zos que nos definen dende ou-
tras olladas...

Que diferenzas encontra entre 
o medio rural de onte e o de 
hoxe? 
Hoxe o problema máis grande 
é a despoboación e a falla de 
servizos no rural debido aos re-
cortes en saúde, educación, in-
fraestruturas... pechando as 
portas ao seu desenvolvemen-
to. Hai corenta anos había máis 
comunicación e traballos en co-
mún na veciñanza. Agora somos 
menos e máis illados.

Como valora a contribución da 
asociación no ámbito educati-
vo? Como describe o labor edu-
cador de “Xermolos” ao longo 
destes anos e na actualidade?
A educación é unha tarefa que 
endexamais remata, tanto a ni-
vel individual coma social, e así 
estamos sempre axudando a 

implicar as persoas no colecti-
vo como un espazo para medrar 
en sabedoría e no desenvolve-
mento dos recursos e calida-
des; así actualmente incidimos 
na autoestima, no aprecio pola 
nosa fala, na análise dos proble-
mas socio-políticos etc. Tivemos 
experiencias concretas de ensi-
no, coma a educación de adul-
tos preparando para as probas 
de graduado e levándoos a exa-
minarse a Lugo. Tivemos unha 
Escola Social Rural con sesións 
en varias parroquias: medicina 
para andar pola casa, educación 
social ou cooperativismo. Can-
do nas aldeas non había ensino 
para os menores de 6 anos cola-
boramos con Preescolar na casa 
xuntándonos con nais e pais co 
material axeitado. Temos convo-
cado cursiños sobre o noso idio-
ma, literatura, música etc.

Manuel María e Xosé María 
Díaz Castro, dous homenaxea-
dos polas Letras Galegas recen-
temente, foron dados a coñe-

cer a través de Xermolos e das 
asociacións tamén lideradas por 
vostede “Fundación Manuel 
María” e “AS XM Díaz Castro”. 
Como se encontran os camiños 
destes dous poetas co de Xer-
molos?   
Para min a poesía e as artes son 
un xeito de coñecemento que 
axuda a afondar nos misterios 
da vida, e son un estímulo para 
soñar e construír un mundo me-
llor, máis solidario, xa que as ar-
tes e o amor son as raíces da 
utopía. Manuel María é a fonte 
para calquera ciencia que trate 
sobre a Terra Chá. Non a inven-
tou pero interpretouna e púxoa 
no mapa. Díaz Castro non é ami-
go dos topónimos pero expre-
sa a paisaxe do seu berce coa 
maior beleza. Os dous son uns 
xigantes das nosas letras, e de-
diquei tempo a contaxiar á xen-
te das súas obras e bonhomía. 
Xermolos atopou neles dous 
guieiros e segue bebendo da 
súa entrega a Galiza.

Alfonso Blanco / ENTREVISTA
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Tamén axudou a dar a coñecer 
o labor artístico ou cultural dou-
tros moitos creadores locais. É 
o fomento da creatividade local 
a saída que ofrece a asociación 
á cultura consumista e á cultu-
ra “estándar” da globalización?
Para Xermolos a estética é un 
xeito de vivir a realidade dende 
a transparencia e autenticidade 
das e dos creadores totais, afas-
tados da retórica oficial dos po-
deres, emporiso queremos ser a 
canle de espallamento e conta-
xio das artes locais, comezando 
pola Terra Chá, e abertos a to-
das as culturas. Non sucumbir 
na globalización obriga a coñe-
cer as raíces de cadaquén para 
aprender a valorar outras tribos 
e culturas nas nosas viaxes polas 
novas tecnoloxías.

Sempre di que para vostede a 
cultura “non é esa cultura sub-
vencionada que chove dende 
arriba”…
Tal como están funcionando os 
poderes, as subvencións non 
son neutrais, buscan unha co-
rrespondencia interesada para 
satisfacer os caprichos dos po-
deres, crean un clientelismo. A 
política partidista, en xeral, non 
sabe valorar a liberdade e plu-
ralidade da sociedade civil. Xer-
molos non funciona ao amparo 
delas. Agora mesmo queremos 
recuperar a casa de Díaz Cas-

tro e convertela nunha “Casa da 
Xente”, para o que depende-
mos da xenerosidade do pobo, 
queremos erguela con esas “pe-
dras vivas” que son as achegas 
da xente, algunhas anónimas e 
outras con sobrenome, sempre 
de abaixo a arriba.

Visto dende o terreo concreto 
no que se move, cal é a pers-
pectiva da lingua? 
A nosa lingua está ameazada 
pola ignominia das institucións 
que queren impor a uniformida-
de, que descoñecen que a di-
versidade é o mellor agasallo da 
vida dende a natureza ata a cul-
tura. Móvome entre a mocida-
de e láiome de que os adultos 
esteamos privando ás crianzas 
da maxia da nosa fala, a única 
capaz de transmitir con emo-
ción as fibras do noso ser e fa-
cer como pobo. As linguas son 
o froito do xeito de ser de cada 
pobo, da alma e memoria de 
cada paisaxe. 

Xermolos é unha asociación 
para o desenvolvemento rural 
multidimensional, con contri-
bucións á arte, á recuperación 
do patrimonio, ao ocio, ao en-
sino, ao asociacionismo xuvenil, 
á publicación e difusión da cul-
tura local, ás actividades depor-
tivas... Como lle presentaría a 
asociación a alguén que só a co-
ñeza polo festival de Pardiñas? 

Que o éxito do Festival non se 
improvisa, é o froito da activida-
de cotiá, como se dixésemos a 
festa de fin de curso, pero an-
tes tivemos que traballar a tope 
en todos estes eidos. Temos 
que estar sempre cos ollos ben 
abertos, a ver onde temos que 
alumear aquel treito concreto, 
así nestes días que tanto Inge-
marga coma o Balneario están 
en crise, Xermolos convocou 
a un debate público sobre es-
tes recursos naturais que son as 
augas medicinais e a pedra do 
país, xuntando obreiras/os, re-
presentantes sindicais etc., ani-
mando ao pobo a defender a 
nosa riqueza natural e o traballo 
que produce.  

A asociación rompe estereo-
tipos sobre o individualismo e 
atraso do rural dando voz aos 
sen voz. Que estereotipos, me-
dos e indefensións cre que que-
dan por romper aínda neste ám-
bito? Como cre que se poden 
abordar estes medos a través 
da educación?  
Xermolos funciona grazas ao vo-
luntariado, pero hai xente que 
non é consciente da súa valía, 
hai pouca autoestima. Partimos 
de que todas/os os que vimos 
ao Festival de Pardiñas somos 
creadores e que ese evento pro-
voca a participación, dende as 
nenas/os ata as familias etc., 
hai tempos para todos. A edu-
cación debe partir da diversida-
de e saber descubrir e valorar os 
recursos e capacidades, dende 
ese dito popular de que “cada 
persoa é un mundo” e non mar-
xinar a ninguén. Hai varias inte-
lixencias e moitos ritmos de cre-
cemento e a educación ten que 
acompañarnos na implicación 
de cada persoa na sociedade.  

Que aspectos positivos cre que 
trouxo a asociación para os cen-
tros educativos da comarca 
cos que colabora en diversos 
proxectos?  
Dar a coñecer o noso. Concreta-
mente na Terra Chá afondando 
na obra das e dos nosos crea-
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dores. Promovemos certames 
para que dende nenos/as culti-
ven as letras, o debuxo, a músi-
ca, o audiovisual etc. Hai pouco 
estiveron algúns alumnos do IES 
Castro de Ribeiras de Lea falan-
do con persoas maiores sobre 
a nosa fala relacionada coa flo-
ra. Tamén colaboramos co IES 
Díaz Castro de Guitiriz na visita 
de colexios de todo o país aos 
espazos do noso poeta. Ao Cer-
tame Terra Chá de Literatura e 
Debuxo Infantil do Festival de 
Pardiñas concorren centos de 
traballos e despois publicamos 
unha selección e facemos unha 
exposición cos debuxos

Vostede foi docente no IES Díaz 
Castro de Guitiriz, ademais de 
ser un estudoso da historia de 
Guitiriz e da Terra Chá, incluín-
do a historia da escola e da 
educación na vila e na comarca. 
Que modelo de escola defende 
para Galicia?
Unha escola liberadora de me-
dos, prexuízos, servilismos... Un 
ensino que parta da liberdade 
de cadaquén e canalice as ener-
xías da persoa no traballo comu-
nal, no compromiso en grupo. 
Un ensino que arrinque do que 
é noso, das nosas raíces e den-

de aquí abrirse a todas as cul-
turas sen complexos de inferio-
ridade.   

Como logra a asociación man-
terse viva durante tantos anos? 
Como se adapta a asociación 
aos cambios a nivel xeracional? 
Para min que estou dende a súa 
orixe é algo complicado porque 
cada xeración ten os seus sinais 
de identidade. Procuramos estar 
á escoita dos cambios dos tem-
pos e contar con todas e todos. 
Celebramos que sempre haxa 
alguén que se sinta motivado 
para achegar o seu sentido de 
beleza e igualdade dende a per-
tenza ao comunal, mesmo ades-
trándose no traballo en equipo.

A unión que mostrou Guitiriz a 
través da loita contra os bidóns 
tóxicos do “Casón” é un exem-
plo recordado e recoñecido dos 
resultados da asociación para 
o logro do “empoderamento” 
dun pobo. Que outras reivindi-
cacións sociais liderou e lidera 
Xermolos? Como se consegue 
implicar e mobilizar unha comu-
nidade nestas situacións?  
No Casón facía falla un lidera-
do e pensaron en nós como a 
voz da revolta e o elemento in-

tegrador das vontades de todo 
un pobo. A loita tamén cómpre 
xestionala, canalizala e coñecer 
os obxectivos e etapas do pro-
ceso. Tamén colaboramos nas 
protestas contra o peche de Si-
degasa en Teixeiro, mesmo dan-
do a coñecer as reivindicacións 
pola banda de sindicatos, polí-
ticos, obreiros etc. en dúas re-
vistas dedicadas ao tema. Unha 
das nosas primeiras reivindica-
cións foi denunciar a Fenosa 
porque non estaba a dar o sub-
ministro eléctrico que cobraba 
no momento que estaban a re-
novarse as explotacións gandei-
ras nos 70. Con Auxilia loitamos 
por dar a coñecer os derei-
tos das persoas discapacitadas, 
concienciando as súas familias, 
e con Preescolar na Casa loita-
mos polo ensino e escolariza-
ción dos menores de 6 anos. 

Acompañando o tempo presen-
te, a vida de Xermolos continúa 
hoxe.
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Texas, séculos xix-xx.

Unha rapaza.

O soño,
ser científica.

O reto,
rebelarse contra un destino predeterminado.
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INTRODUCIÓN
Vivimos nunha sociedade plu-
ral na que coexisten diversas lin-
guas e culturas que conseguiron 
sobrevivir o paso do tempo, as 
crises socioeconómicas e a am-
bigüidade cultural, mais que na 
actualidade se atopan nunha si-
tuación de alerta polo chamado 
proceso de homoxeneización 
por parte da cultura dominan-
te que impón os seus esquemas 
de comportamento, rachando 
coas manifestacións diverxentes 
que tanta riqueza nos achegan 
(Busto, 2011). 

Na investigación que presenta-
mos tratamos de determinar se 
esta problemática que estamos 
a vivir na nosa comunidade au-
tónoma, na que conviven dúas 
linguas e culturas que gozan 
de diferente prestixio, tamén 
se manifesta nos materiais di-
dácticos de Educación Musical 
que nela se publican. Polo tan-
to, establécese como finalidade 
da investigación analizar se es-
tes materiais didácticos recollen 
as particularidades de Galicia ou 
pola contra transmiten concep-
tos, ideas ou actitudes caracte-
rísticos da cultura hexemónica 
(Pereiras, 1993). 

Entre a gran cantidade e diversi-
dade de recursos de Educación 
Musical que se empregan na ac-
tualidade nas aulas decantámo-
nos por analizar álbums musicais 
(materiais impresos e dixitais 
compostos de cancións que se 
combinan con contos, imaxes, 
vídeos e representacións), deci-
sión que estivo baseada en dous 
motivos. Por unha banda, polo 
notable crecemento que experi-
mentou este xénero nos últimos 
anos ao aumentar a cantidade 
de álbums publicados en gale-
go así como o número de artis-
tas e grupos ou compañías que 
participan nestas iniciativas nas 
que converxe a música e a litera-
tura (para situármonos, estaria-
mos a falar, entre moitos outros, 
dos traballos de Mamá Cabra, 
María Fumaça, Pablo Díaz, A 
Gramola Gominola, As Maimi-
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ñas, Paco Nogueiras etc.). E por 
outra banda, porque os álbums 
musicais son materiais que com-
plementan o impreso (libro) co 
dixital (CD e/ou DVD) polo que 
permiten sacarlles proveito ás 
potencialidades destes dous so-
portes á vez que mesturan o so-
noro co visual, cuestión de suma 
importancia no desenvolvemen-
to dos nenos e nenas (Gómez 
Espinosa, 2015).

DESEÑO METODOLÓXICO
A metodoloxía empregada foi 
a análise de contido, defini-
da por Ruiz (2007) como “unha 
técnica para ler e interpretar o 
contido de toda clase de docu-
mentos e, máis concretamente 
(aínda que non exclusivamen-
te), dos documentos escritos” 
(p. 192). Para realizar esta análi-
se deseñouse unha guía de ava-
liación que combina datos tanto 
cualitativos como cuantitativos 
e que foi sometida a un proce-
so de validación por sete ex-
pertos e expertas en Educación 
Musical, Lingua Galega e mate-
riais didácticos para posterior-

mente, partindo das súas ache-
gas, reconstruír o instrumento. 
No tocante á súa estrutura, está 
composta por setenta ítems 
aglutinados en sete dimensións 
que pretenden valorar a maior 
parte dos elementos constituín-
tes dos álbums musicais: intro-
dución ou prólogo, texto escrito 
ou audio, cancións, imaxes, ma-
terial audiovisual e actividades 
propostas.

Nestas dimensións, a través de 
ítems formulados de xeito inte-
rrogativo tanto de resposta dua-
lizada como aberta, recóllense 
as seguintes cuestións:

• Actitudes lingüísticas e este-
reotipos que se transmiten nos 
álbums musicais tomando como 
referencia investigacións previas 
que reflicten as opinións da so-
ciedade neste eido (Formoso, 
2013; González González et al., 
2003 e Iglesias, 2003).

• Detección de interferencias 
lingüísticas e desviacións da 
norma, así como a utilización 
das variedades dialectais do ga-
lego neste recurso. 

• Tratamento do patrimonio 
cultural material e inmaterial ga-
lego nos álbums musicais me-
diante a análise da presenza ou 
ausencia de elementos carac-
terísticos da nosa Comunidade 
Autónoma (citamos como exem-
plos xogos e xoguetes tradicio-
nais, celebracións coma o ma-
gosto ou o Samaín, estruturas 
arquitectónicas coma os lava-
doiros, os muíños ou as adegas 
etc). Á vez que tamén contem-
plamos outros aspectos que ca-
racterizan a sociedade galega 
actual.

• Análise musical atendendo 
á melodía, ritmo, forma e ins-
trumentación das cancións que 
compoñen os álbums musicais.

Coa guía deseñada avaliáronse 
dez álbums musicais en galego 
(cinco deles libro-CD e os outros 
cinco libro-CD-DVD) publicados 
no período comprendido entre 
o 2012 e o 2017 e que foron se-
leccionados a partir dunha po-
boación total de corenta e tres 
recursos, catalogados no mo-
mento da realización deste es-
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tudo. No tocante á selección da 
mostra e tratando de que esta 
fose o máis rica e diversa posi-
ble, non analizamos máis dun 
material do mesmo autor ou au-
tora e combinamos este crite-
rio co criterio editorial, optando 
por álbums musicais publicados 
polas máis representativas neste 
eido e, dentro destas, os recur-
sos máis recentes tanto en for-
mato libro-CD coma libro-CD-
DVD. 

RESULTADOS E 
CONCLUSIÓNS
A modo de síntese, e tras rea-
lizar a análise dos dez álbums 
musicais, obtivemos os seguin-
tes resultados:

• Existen grandes diferenzas 
entre os recursos analizados 
posto que, mentres que algúns 
dos álbums musicais recollen os 
elementos a avaliar na guía, a 
maioría destes recursos non es-
tán adaptados ás particularida-
des da nosa comunidade autó-
noma, de xeito que poderían 
traducirse ao castelán e empre-
garse noutros lugares sen per-
der a súa esencia. Así mesmo, 
aqueles álbums musicais que na 
súa introdución manifestan a ne-
cesidade de traballar pola recu-
peración e mantemento da cul-
tura e a lingua galegas son os 
que acadan, segundo a nosa 
análise, unha mellor valoración.

• Consideramos escaso o em-
prego de variedades lingüísti-
cas xeográficas como a gheada 
e o seseo nos audios dos ál-
bums musicais, a pesar de que 
cremos que a súa presenza sería 
moi positiva ao amosar parte da 
riqueza da nosa comunidade lin-
güística e ao constituír mostras 
auténticas de lingua (Areizaga, 
2002) que axudarían á infancia 
a valorar a diversidade e dar un 
paso de cara á eliminación dos 
prexuízos e connotacións nega-
tivas que establecen diferencia-
cións entre o medio rural e ur-
bano.

• Aínda que nos álbums musi-
cais analizados non se recollen 

estereotipos ou prexuízos da 
lingua e culturas galegas, tam-
pouco se traballa na eliminación 
destes prexuízos mediante o fo-
mento de actitudes lingüísticas 
positivas, atopando unicamente 
tres cancións (das máis de cen 
analizadas) cuxa temática xira ao 
redor desta potenciación.

• Se realizamos unha análi-
se por dimensións, apreciamos 
como as imaxes do material im-
preso son o ámbito máis defici-
tario xa que naqueles exemplos 
que acompañan un texto no que 
si se mencionan trazos e sinais 
que caracterizan Galicia, as ilus-
tracións non van en consonancia 
con este material impreso (ou 
auditivo) ao que fan referencia. 

• Pola contra, o material audio-
visual é a dimensión que acada 
os mellores resultados. Este fei-
to non resulta estraño porque 
os vídeos están gravados en es-
cenarios da xeografía galega, o 
que provoca que estean presen-
tes exemplos da flora, fauna, ar-
quitectura de Galicia, cuestións 
a avaliar nesta guía. 

Para concluír estas liñas, resaltar 
que con este traballo demos un 
primeiro paso na ollada crítica 
dos recursos didáctico-musicais 
dende a perspectiva da lingua 
e cultura galegas, e alentamos 
a tela presente en todos os sec-
tores que exercen influencia nos 
materiais didácticos, dende os 
produtores dos mesmos ata as 
familias ou profesorado que rea-
liza a selección dos recursos a 
empregar.
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Na actualidade, cada vez son 
máis os profesionais que 

defenden o principio de indivi-
dualización como eixe vertebra-
dor da educación infantil. A idea 
de inclusión deu lugar a colec-
tivos cada vez máis dispersos e 
con características claramente 
diferenciadas, sendo as escolas 
hospitalarias un dos exemplos 
máis destacables en canto á di-
versidade.

Non só as metodoloxías flexi-
bles, actividades variadas e pe-
culiaridades dispares constitúen 
a marca de identidade destas 
aulas, senón que este espazo 
de ensino-aprendizaxe é moi-
to máis complexo. Baseándose 
nunha metáfora, Facio, Fernán-
dez e Porta (2010) sinalan que 
se trata dun oasis durante a es-
tadía hospitalaria para nenos e 
nenas de diferentes idades e ca-
racterísticas, que lles permite, 
por un tempo, evadirse da reali-
dade do hospital, converténdo-
se este espazo nun lugar funda-
mental nesa etapa da súa vida. 

Con idea de conseguir crear 
unha verdadeira inclusión deste 
tipo de educación xorde a nece-
sidade de propoñer alternativas 
de innovación que axuden a ir 
máis alá dos aspectos historica-
mente considerados “importan-
tes”. Este é o caso da presen-
za de certas propostas, como a 
educación emocional, que sen-
do beneficiosa en todas as esco-
las, aínda o é máis nun contexto 
hospitalario. 

Tras a experiencia adquirida 
logo de tres anos como volun-
taria dunha destas aulas, podo 
considerar que a intervención 
emocional convértese nunha 
forma imprescindible de traballo 
nestes espazos, porque contri-
búe de forma positiva ao desen-
volvemento global dos discen-
tes e porque é indispensable 
conseguir primeiro un clima de 
benestar para poder ensinar 
despois, xa que independente-
mente da situación que están a 
vivir, antes que convalecentes, 
son nenos/as dispostos a expe-
rimentar, descubrir e aprender.

UNHA ESCOLA DIFERENTE. 
AS AULAS HOSPITALARIAS 
As aulas hospitalarias son es-
pazos educativos moi específi-
cos situados nos hospitais e que 
pretenden proporcionar aten-
ción educativa a diferentes ne-
nos e nenas que permanecen 
hospitalizados por motivos e 
duración moi variable. Como si-
nala Blas (2014), non é de estra-
ñar que unha parte da poboa-
ción descoñeza este servizo, 
debido á falta de investigacións 
e a súa escasa visibilidade, pero 
a escola do hospital debe de 
verse máis alá dunha simple uni-
dade apartada. Debemos con-
siderar este espazo como unha 
forma inclusiva de educación, 
onde se atenda todo o alumna-
do, axudándolle a continuar co 
sistema educativo ordinario que 
lle corresponde pola súa idade 
e características. 

Nun primeiro momento, estas 
escolas foron creadas para aten-
der a demanda social e a nenos/
as con doenzas moi específi-
cas, centrándose principalmen-
te na distracción do alumnado, 
máis que nun verdadeiro segui-
mento escolar (Fernández, Cá-
ceres e Aznar, 2006). Con todo, 
tal e como sinala Teijeiro (2010), 
progresivamente foi aparecen-
do unha intención resolutiva 
dos problemas de escolaridade 
dos discentes, así como un pro-
pósito por paliar as dificultades 
que se producían con motivo da 
hospitalización, tales como a so-
cialización ou a autoestima, en-
tre outros, previndo o “hospi-
talismo” e contribuíndo á súa 
estabilidade emocional.

UN ALUMNADO DIVERSO
Unha das principais característi-
cas destes espazos non é só a 
variedade de alumnado, senón 
que a isto se lle suma a existen-
cia de características concre-
tas, que varían en función de di-
ferentes factores que cómpre 
considerar, se o que se preten-
de é axudar ao completo des-
envolvemento dos nenos e ne-
nas do hospital. Débese ter moi 
en conta que, a pesar de que os 

discentes que nos atopamos es-
tán enfermos/as, isto non debe 
supoñer unha privatización de 
todos os posibles desafíos edu-
cativos aos que se poidan en-
frontar (S.A.M. Caballero, 2007).

Urmeneta (2010) destaca a ne-
cesidade de intentar que, a pe-
sar da enfermidade, o neno 
desenvolva ao máximo as súas 
potencialidades nos aspectos 
cognitivos, nas súas habilidades, 
afectividade e sociabilidade, in-
tentando que as demandas es-
colares sexan o máis habituais 
posibles. Este proceso debe ser 
innovador, centrado no neno e 
implicar unha participación ac-
tiva, cooperativa e integradora 
de todos os servizos comunita-
rios, favorecendo o seu desen-
volvemento académico e social 
(Grau e Ortiz, 2001). A maiores, 
débeselle transmitir a este co-
lectivo unha actitude positiva e 
de satisfacción persoal polo es-
forzo realizado, é aquí onde a 
educación emocional toma un 
papel moi importante dentro do 
proceso.

A EDUCACIÓN EMOCIONAL 
COMO FERRAMENTA 
EDUCATIVA NAS AULAS 
HOSPITALARIAS
Diferentes investigacións mos-
tran como as nenas e os nenos 
hospitalizados sofren diversos 
trastornos emocionais ao longo 
dese período, atribuíndo estes 
cambios principalmente á sepa-
ración da familia e á gran can-
tidade de procedementos, ru-
tinas e persoas que non lle son 
familiares (González e Gonzá-
lez, 1994, citado por Grau e Or-
tiz, 2001).

Como indican Cárdenas e López 
(2005), cando se produce unha 
hospitalización infantil vense 
afectados tres ámbitos: altera-
cións comportamentais, cogni-
tivas e emocionais. Sendo estas 
últimas un aspecto importan-
te que cómpre ter en conside-
ración.

Unha das principais característi-
cas deste alumnado é o feito de 
sentirse ansiosos e mesmo tris-

A orientación urbana.../ EXPERIENCIAS
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tes, preocupados ante o seu fu-
turo ou unha posible recaída. 
Isto moitas veces vese traducido 
en pranto, condutas antisociais, 
agresividade ou depresión, xe-
rando nos nenos e nas nenas 
unha serie de efectos emocio-
nais que será necesario tratar 
para crear un mellor estado do 
benestar que permita levar a 
cabo un bo proceso de aprendi-
zaxe (Lizasoáin, 2000).

Outro dos aspectos que apare-
cen como consecuencia da hos-
pitalización é o que recollen 
os estudos de Palomo (1995) e 
Ochoa e Lizasoáin (2003) ao fa-
cer referencia ao estrés infantil. 
Este aparece como resultado, 
entre outros factores, da ansie-
dade producida polo medo á 
nova situación e á separación 
de todo o seu contorno familiar. 
A isto, engade Álvarez (2003) 
que o estrés se ve aumentado 
ao producirse unha interrupción 
das funcións cotiás e das ruti-
nas, resultando isto estresante 
a nivel cultural (aceptación de 
novas normas), social (estable-
cemento de moitas novas rela-
cións sociais), psicolóxico (es-
tados emocionais anómalos) e 
físico (as percepcións físicas do 
hospital xeran emocións nega-
tivas).

Para paliar estas problemáticas 
emocionais, considérase nece-
saria o que Grau e Ortiz (2001) 
denominan como acción edu-
cativa simpatética. Este tipo de 
actuación ten en conta a reper-
cusión psicosomática (acción 
da psique sobre o corpo huma-
no e viceversa) que se produ-
ce con motivo dunha afección. 
Esta implicará que se produza 
unha reeducación corporal (ac-
tuando sobre o corpo conside-
rando que as emocións e os es-
tados mentais se reflicten sobre 
el) e unha reeducación emocio-
nal (pretendendo acadar unha 
desintoxicación emocional, eli-
minando as emocións negativas 
e tóxicas).

Atopámonos desta maneira 
como, dentro da acción edu-
cativa simpatética, a educación 
emocional adopta un eixe prin-
cipal de actuación nestas aulas 
e, por tanto, débese traballar 
sobre isto.

Centrándonos na idea de edu-
cación emocional en si e toman-
do como base fundamental de 
argumentación teórica o Infor-
me Delors (Unesco, 1996, citado 
por  Caballero, 2007), destaca o 
feito de que a educación emo-
cional é vista como complemen-
to fundamental do desenvolve-

mento cognitivo, que persegue 
axudarlles ás persoas a descu-
brir, coñecer e regular as emo-
cións, incorporándoas como 
competencias. 

Ademais, recolle Vallés (2006) 
como a maior parte do desen-
volvemento emocional se pro-
duce dende o nacemento ata a 
puberdade, motivo dobremen-
te importante polo que se debe 
tratar este tema co colectivo do 
que se está a falar. Por un lado, 
atópanse nun período evolutivo 
no que esta educación emocio-
nal se concibe como imprescin-
dible; por outro, a situación con-
creta na que se encontra fai que 
sexan un grupo moi vulnerable 
e co que se debe traballar.

EXEMPLOS DE 
PROPOSTAS PRÁCTICAS 
PARA A INTERVENCIÓN 
EMOCIONAL CO 
ALUMNADO DO ÁMBITO 
HOSPITALARIO
Tal e como se foi recollendo, 
atopámonos nestas aulas con 
peculiaridades moi concretas, 
xa que non só se trata dun con-
texto moi específico, senón que, 
a esa característica se lle suma 
un gran conxunto de limitacións 
e problemáticas que dificultan 
o óptimo desenvolvemento do 
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alumnado. A isto hai que enga-
dir que o ámbito emocional é 
un dos máis prexudicados e no 
que se fai necesaria unha inter-
vención para poder paliar todas 
as consecuencias negativas que 
disto deriven. 

Aínda que no traballo orixinal 
se recollen diferentes propostas 
prácticas sobre isto,  por falta 
de tempo só foi posible levar á 
práctica dúas desas actividades, 
neste caso, centradas no alum-
nado de educación infantil. Para 
iso, a mediados do mes de xuño 
de 2015 levouse á aula “Camilo 
José Cela”, do Complexo Hos-
pitalario Universitario de Santia-
go de Compostela, unha activi-
dade que pretendía, en primeiro 
lugar, que se escribise, ou no 
caso dos suxeitos participantes 
debido á curta idade, debuxa-
se, como crían que se sentirían 
mellor e que cousas modifica-
rían da aula. 

Con esta actividade, baseada 
nunha idea de GROP e López 
(2006), buscábase traballar as-
pectos de conformidade/des-
conformidade, aprender a bus-
car alternativas de mellora, e 
traballar cooperativamente en 
busca dun ben común, entre ou-
tros. As respostas máis destaca-
bles foron o desexo, por parte 
dunha nena de 3 anos, da pre-
senza dun boneco que lle gus-
taba para podelo abrazar cando 
tivese medo, e outra cativa, de 
5 anos, propuxo que houbese 
debuxos dunha película de ani-
mación, que acababa de ver re-
centemente, porque así a aula 
sería “máis divertida e apetece-
ría máis ir á escola”.

A segunda parte disto consis-
tiría en conseguir tentar cum-
prir as solicitudes dos cativos/
as, para así axudarlles a que se 
sentisen máis comodamente e, 
por consecuencia, isto deríva-
se nun mellor proceso de ensi-
no-aprendizaxe. O mesmo se 
pretendería acadar coas demais 
actividades recollidas no traba-
llo orixinal, tendo sempre como 
meta a busca do desenvolve-
mento global e o benestar do 

A orientación urbana.../ EXPERIENCIAS
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alumnado porque, como ben in-
dica Bisquerra (2000), ”a educa-
ción debe orientarse ao pleno 
desenvolvemento da persona-
lidade do alumnado. Isto impli-
ca que o desenvolvemento cog-
nitivo debe complementarse co 
desenvolvemento emocional (p. 
13)”.

CONCLUSIÓNS
Nestas poucas liñas non é doado 
poder demostrar a importan-
cia da educación emocional 
como ferramenta indispensa-
ble na educación, especialmen-
te nos contextos hospitalarios. 
Son moitas as posibilidades pe-
dagóxicas que achega este tipo 
de educación innovadora. 

Tal e como se foi explican-
do, son varios os seus aspec-
tos positivos e nun contexto 
tan complexo como son as au-
las hospitalarias, a necesida-
de de empregar esta educación 
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emocional supón algo funda-
mental para os nenos e as ne-
nas, que involuntariamente de-
ben permanecer nun espazo e 
nunhas circunstancias que difi-
cultan o seu pleno desenvolve-
mento. Por esta razón, debe de 
ser tarefa primordial do profe-
sorado destes contextos educa-
tivos, traballar primeiramente a 
base emocional para poder ex-
perimentar despois unha boa 
evolución intelectual e social. 
Así mesmo, estamos ante unha 
temática fundamental de estu-
do, na que polo ben dun eleva-
do número de nenos e nenas, 
se debe seguir investigando e 
progresando, co fin de ofertar 
a toda a poboación infantil as 
mesmas oportunidades educati-
vas, contribuíndo ao seu óptimo 
desenvolvemento global, inde-
pendentemente das circunstan-
cias ás que se teñan que estar 
enfrontando. 
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Reflexións ao fío 
dos 75 números da 
revista escolar Bardos

As palabras do escritor e pro-
fesor Bieito Iglesias conte-

ñen unha beleza inusitada: son 
a expresión da admiración que 
esperta no docente o seu pro-
pio alumnado. Ese arroubo dota 
a tarefa docente dun pracer es-
pecial que está nas antípodas da 
traballosa penalidade en que, 
moitas veces, se converte o día 
a día do profesorado. A valora-
ción das calidades, dos saberes 
do alumnado é o que alimenta 
os 75 números de Bardos, a re-
vista do IES Fermín Bouza Brey 
de Vilagarcía de Arousa, decana 
das publicacións escolares en 
Galiza. Este fito non só merece 
unha enorme felicitación colec-
tiva, senón que convida a unha 
reflexión sobre a tarefa docen-
te e sobre o papel dun proxecto 
colectivo na construción do pro-
ceso educativo. 

ÁGORA
Nun xa afastado curso 1985-86 
Bardos botou a andar da man 
dun puñado de profesores e 
profesoras que contaban con 
máis ilusións que medios. Ao 
longo destas tres décadas tense 
nutrido do talento e do traballo 
de centos de persoas, conver-
téndose nun espazo de encon-
tro, nunha ágora. As palabras 
da profesora Susana Trigo subli-
ñan este feito: “Bardos gústame 
porque é unha obra colectiva, 
sen xerarquías, onde descubro 
novos brillos de persoas que an-
dan polo insti no seu rol de pro-
fe ou alumn@ e logo, na revis-
ta, dilúese esa diferenza que nos 
encorseta tanto”.

Isabel González Avión
IES Fermín Bouza Brey - Vilagarcía de Arousa

gonzalezavion@edu.xunta.es

ISSN: 1132-8932
Páx. 48-50

Se me apuran, podería pasar 
sen gramática, pero non imaxi-
no a vida sen as voces limpas, 
sen a terca alegría que estoura 
nesas vosas aulas, sen a sabe-
doría dos que coñecen os ca-
prichos do mar, os ritmos da 
terra e os segredos das ferra-
mentas que moven o mundo.

Bieito Iglesias (1994)
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IDENTIDADE PLURAL
Nun centro cunha identidade 
plural como é o IES Bouza Brey, 
que conta con ESO, bachare-
lato, diversos ciclos formativos 
tecnolóxicos e ensinanzas de-
portivas especiais (ciclos de ba-
loncesto e, recentemente, de 
vela), a revista representa tamén 
un elemento de cohesión. Aín-
da que a autoría dos contidos 
da revista corresponde maiorita-
riamente ao alumnado da ESO 
e dos bacharelatos, Bardos é un 
espazo que reflicte o latexar das 
actividades que se levan a cabo 
nas distintas ensinanzas imparti-
das no instituto. 

AUTOESTIMA
O IES Fermín Bouza Brey foi o 
segundo centro de secundaria 
que existiu en Vilagarcía. Naceu 
como IFP Fontecarmoa e recibiu 
o alcume de Liang Shang Po, 
porque, como naquela serie te-
levisiva, o centro ficaba máis alá 
da “fronteira azul”, en referen-
cia ao río do Con, e porque nel 
acontecían historias turbulentas. 
A pesar de que o instituto dotou 
a comarca e boa parte de Ga-
liza de excelentes profesionais 
da Electrónica, a Electricidade, 
o Mantemento, a Metalurxia, a 
Automoción e, nos seus come-
zos tamén, a Administración e 
o Secretariado, durante déca-
das arrastrou o lastre da men-
talidade clasista que considera-
ba que a formación profesional 
era para os que “non valían para 
estudar”(??!!). Iso foi xa hai moi-
tos anos e o instituto ten pasado 
por outras etapas nas que o seu 
prestixio medrou. Foron tempos 
nos que o número de solicitudes 
de matrícula dobraba o de pra-
zas ofertadas ou nos que as me-
llores alumnas e alumnos que 
aspiraban a estudar carreiras 
tecnolóxicas como enxeñerías 
ou arquitectura achegábanse ao 
centro desde todos os puntos 
da comarca do Salnés e mesmo 
da outra banda da ría de Arou-
sa. O que si mantivo sempre o 
instituto foi o carácter socioeco-
nómico do seu alumnado, pro-

cedente na súa meirande parte 
das capas proletarias, tanto da 
cidade como da contorna.

Ter un espello onde mirarse, re-
coñecerse e presentarse ante 
os demais é un elemento fun-
damental para a autoestima, 
tanto individual coma colecti-
va. Esa función de escaparate 
da actividade e dos talentos do 
alumnado que tivo Bardos é su-
bliñado pola alumna Andrea Ro-
dríguez: “Na miña opinión Bar-
dos é un elemento de prestixio, 
non só do centro, senón tamén 
dos alumnos e alumnas, pois, en 
varias ocasións, persoas alleas 
ao instituto comentaron o seu 
abraio ao ver que ben escriben 
algúns rapaces”. 

ESCAPARATE EN PAPEL
En máis dunha ocasión, por mor 
dos recortes que se aplicaron no 
sistema educativo coa escusa da 
crise económica, tense pensado 
deixar de editala en papel, mais 
as alumnas e alumnos partici-
pantes nunca foron partidarias 
de prescindir do obxecto mate-
rial, xa que valoran que este ten 
unha funcionalidade diferente á 
realidade virtual que represen-
tan as publicacións dixitais. 

FONTE DOCUMENTAL
A función de escaparate da acti-
vidade cotiá transfórmase a me-
dida que pasa o tempo por cada 
unha das entregas da revista. 
Así, grazas á súa dilatada traxec-
toria, Bardos convértese nunha 
fonte documental. Nas súas pá-
xinas podemos rastrexar a his-
toria do IES Fermín Bouza Brey, 
pero non só. Atopamos apun-
tamentos da historia cultural e 
social do noso país. A catástro-
fe do Prestige, as guerras nas 
que os gobernantes involucra-
ron o Estado Español, as vagas 
de incendios forestais de 2006 
e 2017 e outros moitos aconte-
cementos teñen o seu particular 
relato na nosa revista.

As distintas celebracións das Le-
tras Galegas acadan unha espe-
cial relevancia cando os autores 

e autoras teñen un vencello con 
Vilagarcía, coa nosa bisbarra, 
coa nosa ría, con algún profesor 
ou profesora do centro. 

Encontros con escritoras e escri-
tores, presenza de investigado-
res e personalidades do mun-
do cultural, como non podía ser 
menos, tiveron o seu reflexo na 
revista. 

O TECIDO HUMANO DO 
NOSO ENTORNO
A sección de entrevistas céntra-
se en persoas tamén vinculadas 
ao Instituto ou ao noso entor-
no. Son hoxe valiosos documen-
tos as entrevistas a Manuel Isor-
na (ex-presidente da Fundación 
Galega contra o Narcotráfico), a 
Marcela Santórum (poeta, inves-
tigadora e xornalista), a Xabier 
Camba Abal (técnico cultural e 
músico), a Luís Rei (investigador 
e activista da cultura marítima, 
biógrafo de Ramón Cabanillas), 
a Carlos Blanco (actor), a Mon-
cho Caride (escritor), a Ugia Pe-
dreira (artista), a Alfonso Merino 
(músico e ex-alumno do centro) 
e un longo etcétera. Os equi-
pos de alumnas e alumnos que 
realizaron estes traballos puide-
ron protagonizar unha experien-
cia que entraña dificultade, pero 
que achega importantes apren-

Reflexións ao fío dos 75 números da revista escolar Bardos  / PENSAR O ENSINO
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dizaxes. Descubrimos a socieda-
de de Vilagarcía e da comarca 
como un tecido humano cheo 
de persoas relevantes, que nos 
convidan a coñecernos e com-
prendernos mellor a nós mes-
mos, a sociedade galega e o 
mundo actual.

ENCONTRO 
INTERDISCIPLINAR
A variedade de contidos, unha 
certa continuidade nas sec-
cións, o esforzo por ser o lugar 
de encontro entre as distintas 
disciplinas son unha marca ca-
racterística de Bardos. Hai un 
intencionado esforzo por cre-
bar as fronteiras disciplinares e 
por fuxir do “literaturismo”. Aín-
da que ese esforzo non sempre 
dá os resultados desexados, é 
unha marca de identidade da re-
vista. Este trazo diferénciaa dou-
tras que foron recoñecidas con 
galardóns. Está claro que os xu-
rados deses certames non sou-
beron ver nela o papel norma-
lizador da lingua (moito máis 
potente canto máis nos afasta-
mos dos eidos onde se preten-
de fechar o noso idioma), nin o 
poder de construción de comu-
nidade e de experiencia educa-
tiva.

Deportes, música, banda dese-
ñada, ciencia, tecnoloxía, deba-
tes, as xa mencionadas entrevis-
tas, son algunhas das seccións 
máis destacadas. Bardos é unha 
experiencia real da abolición 
das fronteiras entre materias de 
“ciencias” e de “letras”, e un es-
pazo para a construción coope-
rativa de aprendizaxes. E non só 
para  o alumnado, senón tamén 
para o profesorado que atopa 
esa laboriosa, pero gratificante 
experiencia, do traballo colabo-
rativo. Aí é preciso sinalar a im-
portancia tamén física de des-
debuxar fronteiras ocupando 
espazos comúns como a biblio-
teca ou compartindo aula o pro-
fesorado de Plástica e Lingua ou 
o de Tecnoloxía e Literatura, por 
poñer algún exemplo. Isto impli-
ca necesariamente rachar cunha 
concepción burocrática do en-
sino e choca frontalmente coa 
rixidez de horarios e calenda-
rios, gravando cun plus de car-
ga de traballo as profesoras e 
profesores que realizan estas ta-
refas, que non só non están re-
coñecidas e compensadas eco-
nomicamente, senón que caen 
fóra da mecánica da meritocra-
cia pseudoformativa e da lóxi-
ca e da filosofía dos premios ao 
uso.

COMUNIDADE QUE LATEXA
Son innumerables as horas que 
compartimos, innumerables as 
persoas coas que convivimos 
nun centro educativo. Por iso 
as vivencias que nel experimen-
tamos teñen unha intensidade 
que é difícil de plasmar e trans-
mitir. Mais hai acontecementos 
que nos marcan e que nos unen. 
Moitas veces son experiencias 
dolorosas: a morte dun docen-
te ou dun alumno, por exem-
plo. Pero afortunadamente son 
moitas as celebracións: as fes-
tas que vai espallando o ca-
lendario, os premios recibidos 
desde outras entidades... Son 
fitos que van tecendo momen-
tos de intensa comuñón colecti-
va. Cantos sorrisos e cantas bá-
goas non ten xerado a lectura 

de páxinas que constitúen, por 
veces, un diario íntimo do sentir 
colectivo? A educación emocio-
nal e sentimental é unha tarefa 
moi esquecida. Dende logo non 
aparece cuantificada nos están-
dares de aprendizaxe tan sacra-
lizados no actual marco educa-
tivo. Para medrar como persoas 
é moi importante aprender a 
afrontar separacións, despedi-
das, perdas; dar conta das cele-
bracións onde gozamos, rimos, 
bailamos e cantamos xuntas as 
persoas que formamos o centro, 
independentemente de cal sexa 
o noso rol nel.

PERDURABILIDADE
A profesora Ana Peña preguntá-
base: “Que é Bardos para min? 
Entre outras cousas, un espazo 
de encontro, opinión, reflexión, 
creación, caza de talentos; unha 
xa extensa bitácora na que ras-
trexar a historia do instituto; un 
exemplo de constancia”.

Algunhas das circunstancias que 
favoreceron a perdurabilidade 
do proxecto teñen a súa base 
na estabilidade do profesorado. 
Profesionais novos que chegan 
a un centro cheos de forza e ilu-
sión e fan do seu traballo moito 
máis ca unha rutina laboral. Esa 
estabilidade, esa posibilidade 
de facer proxectos profesionais 
e vitais a longo prazo está hoxe 
enormemente laminada polas 
políticas laborais que se veñen 
aplicando desde hai varios anos 
e que obrigan a gran parte do 
profesorado a unha vida profe-
sional marcada pola inestabili-
dade e polo desarraigo. A enor-
me volatilidade dos claustros de 
profesorado está a dificultar a 
súa integración no entorno so-
cial dos centros e o desenvol-
vemento de proxectos vivos e 
duradeiros como o que exem-
plifica a nosa propia revista.

PENSAR O ENSINO  / Reflexións ao fío dos 75 números da revista escolar Bardos
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Unha luzada na 
bocanoite: proposta 
pedagóxica de 
educación rural e no 
rural

Coma unha luz no medio da 
escuridade, este artigo as-

pira a mostrar unha humilde al-
ternativa acerca de como se 
pode construír educación por, 
para e no medio rural.

É un proxecto que foi levado a 
cabo por catro compañeiros e 
amigos, alumnos do Grao en 
Mestre/a de Educación Primaria 
da Facultade de Formación do 
Profesorado de Lugo, no marco 
da realización das prácticas do 
derradeiro ano da súa carreira, 
nas que tentaron, con toda a hu-
mildade que require a súa curta 
experiencia neste eido, introdu-
cir o seu concepto de educación 
(rural), en pleno corazón da pro-
pia Galicia rural.

A educación corre, especial-
mente nos últimos tempos, o 
risco de ser un elemento ao ser-
vizo do individualismo, da com-
petición e do illamento duns 
nenos e nenas cunha imposibi-
lidade cada vez maior á hora de 
albiscarlle algunha utilidade á 
contorna que os rodea, de ver-
lle a cara bonita a lugares a miú-
do ateigados de oportunidades 
que agardan pacientemente a 
que alguén as descubra, escon-
didas baixo o peso dun esque-
cemento que ameaza por veces 
con ser eterno.

Neste contexto, a escola rural 
eríxese como un lugar de espe-
cial encanto para abrirlle as súas 
portas ao mundo que a rodea, 
e do que é o seu principal mo-
tor impulsor. Un mundo rural ga-
lego que vive nos últimos anos 
nun continuo proceso de aban-
dono, desangrado pola marcha 
das súas xentes e condenado a 
observar impasible como se de-
rruban as paredes das súas ca-
siñas de pedra, gardiás de infi-
nidade de recordos e segredos 
pero que caen a ritmo lento no 
máis absoluto dos silencios.

Situémonos pois, no CEIP Pluri-
lingüe de Lousada, parroquia de 
San Mamede de Lousada (Gun-
tín), lugar de estadía das prácti-
cas de dous dos autores desta 
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proposta. Unha pequena esco-
liña rural de apenas 20 alum-
nos que sobrevive de maneira 
heroica a ese goteo continua-
do de escolas rurais que pechan 
as súas portas, menosprezadas 
ante todo canto significan para 
a supervivencia da súa contor-
na.

Dende aí viaxamos ao CPI Tino 
Grandío, centro onde realiza-
ron as súas prácticas os outros 
dous autores, un colexio situa-
do na capitalidade do municipio 
(Guntín), que goza dunha mellor 
“saúde” en canto á súa matrí-
cula pero que ve tamén de cer-
ca os problemas dun mundo ru-
ral do que non deixa de formar 
parte.

Así, comezaron a realizarse unha 
serie de propostas enfocadas 
a revitalizar o uso da contorna 
destas escolas, tentando darlle 
un valor maior para o seu alum-
nado. Tales propostas, que se 
citan a continuación, non foron 
planificadas e levadas a cabo 
dende unha perspectiva neutra, 
senón que estiveron claramen-
te dotadas dun perfil emocio-
nal, na procura de que o alum-
nado asumira sentimentalmente 
a valoración dos espazos sociais 
e naturais que o rodean:

• Creación dun horto eco-
lóxico, previo traballo co valor 
do ecoloxismo e coa utilidade 
deste modelo produtivo como 
oportunidade de futuro para as 
terras do rural.

• Tratamento da problemáti-
ca do despoboamento rural, 
con testemuños de persoas que 
marcharon deste medio e dou-
tras que se quedaron a pesar 
das situacións de dificultade.

• Familiarización coa catástro-
fe do Prestige, como ponte para 
coñecer un espazo, o do mar, a 
través da dor da súa perda. Era 
esta unha catástrofe amplamen-
te descoñecida para o alumna-
do, que se recreou a partir da 
creación de “espazos negros” 
na aula.

Unha luzada na bocanoite... / EDUCACIÓN NO RURAL

• Traballo coa crúa realidade 
dos incendios forestais, como 
mecanismo para poñer en valor 
os espazos destruídos por eles 
e incentivar a solidariedade cara 
ás persoas afectadas.

Este artigo céntrase, sen me-
nosprezo das outras accións, 
na referida aos incendios fores-
tais, que gozou dun maior im-
pacto entre o alumnado e que 
se iniciou a partir da forte vaga 
de lumes que afectou a Galicia 
a mediados do outubro pasado. 
Situación que para nada pasou 
desapercibida para o alumnado 
de ambos colexios, testemuñas, 
como calquera galego ou gale-
ga, de como o ceo se volvía ne-
gro a plena luz do día.

Pasado o dramatismo destes 
días non tardaron en apare-

cer na aula as figuras de Folliña 
verde e Folliña seca, dúas pro-
tagonistas clásicas de cada ou-
tono galego que desta volta en-
traban na aula para contarlle ó 
alumnado, a través dun conto, 
a súa historia; como elementos 
vivos dun bosque feliz no que 
compartían existencia con ouri-
zos, castañas e multitude de ani-
mais que se mostraban encan-
tados da beleza do lugar que 
habitaban.

Co paso dos días, as follas e ou-
tros elementos que a diario en-
traban a formar parte do conto 
ían fortalecendo os seus víncu-
los cos membros da aula, con-
verténdose rapidamente en se-
res imprescindibles da mesma.

Mais certo día, a través dunha 
montaxe audiovisual, o alum-
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nado presenciou estupefacto 
como toda vida do monte que-
daba destruída e reducida a cin-
zas, presa da voracidade dun in-
controlable incendio.

(...) Mais de súpeto, un día 
no que parecía reinar a máis 
absoluta normalidade, un 
estraño ruído, unido a un 
olor a fume insoportable 
alertou a todas as criaturas 
do bosque, incluídas, claro 
está, todas as nosas prota-
gonistas.

Que pasaba? Que era aqui-
lo?

Aquel monstro de cor la-
ranxa, do que saía unha ca-
lor insoportable, arrasaba 
con todo sen detemento, 
daba igual correr, esconder-
se, berrar pedindo auxilio 
ou subirse ao máis alto du-
nha árbore. Todos morrían, 
abrasados, entre sons de 
dor e sufrimento. (...) (Parte 
do conto das folliñas)

Comezou, entón, un período de 
aprendizaxe que tiña por obxec-
tivo o coñecemento da realida-
de dos lumes, no que se con-
tou coa achega dun bombeiro 
forestal e no que emerxeu a fi-
gura de Ramiro, un bo home de 
Cervantes que foi, sen querer, 
noticia nos medios de comuni-
cación por ter vivido en carne 
propia o drama dos incendios, 

capaces de devorar en horas 
parte dunha vida construída co 
esforzo de moitos anos. A Rami-
ro e á súa nai chegou a solida-
riedade duns nenos e nenas que 
xa sabían ben o que era o lume 
e todo canto mal podía causar. 
Coa súa idade e cos medios á 
súa disposición non podían en-
viarlles diñeiro, nin herba para 
os seus animais, pero si podían 
darlles cariño, escribirlles cartas 
e debuxos que viaxaron de Gun-
tín a Cervantes e que trouxeron 
de volta un sincero e emotivo 
agradecemento que fixo brotar 
as bágoas sen control de quen, 
quizais, viñan de experimentar 
por vez primeira unha recom-
pensa ante unha acción solida-
ria.

Sinto moito o que pasou, 
eu e todos vos apoiaremos 
en coidar o monte, non ti-

EDUCACIÓN NO RURAL / Unha luzada na bocanoite...

rar lixo e cortar as silvas. 
(...) Vamos acabar co lume! 
Hoxe todo é gris e negro 
pero mañá será azul, ver-
de a amarelo. Ánimo! (Ana-
co dunha carta dunha nena 
de 5º EP)

A maiores desta acción desen-
volveuse outra, vinculada á con-
torna máis próxima do CEIP Plu-
rilingüe de Lousada. Un espazo 
dunha beleza única formado por 
unha carballeira con especies 
que contan por centos os seus 
anos e por miles as historias dun 
pobo que viron transformarse 
ante as súas raíces.

Neste espazo, pois, a totalida-
de do alumnado do colexio (de 
3 a 12 anos) realizou unha acti-
vidade na que debían comba-
ter, como bombeiros forestais, 
un suposto perigo de incendio 
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na zona, na que alguén colocara 
estratexicamente artefactos in-
cendiarios preparados para ac-
cionarse.

(...) Acabamos de recibir 
unha chamada urxente que 
nos alerta de que este lugar 
está en perigo! Parece que 
algunha malvada persoa es-
condeu por aquí cerca va-
rios obxectos que poderían 
causar un incendio cando o 
tempo mellore! 

Todo canto vos rodea, a un 
lado e a outro, está en serio 
perigo, debemos actuar de 
inmediato! (...)

Por sorte, algún heroe anó-
nimo decidiu axudarnos e 
escribiunos unhas pistas que 
nos levarán a cada un dos lu-
gares onde hai algo perigo-
so que poda causar o lume. 
Se conseguides encontralas 
todas encontraredes tamén 
os elementos perigosos que 
hai ó seu arredor! (...) (Ex-
tracto da parte introdutoria 
da actividade)

Como se pode intuír nesta par-
te introdutoria, na zona distri-
buíronse unha serie de pistas 
enlazadas que só se superaban 

unha vez resoltas unhas peque-
nas probas que se planificaron 
cunha visión interdisciplinaria 
(podían ter que medir o diáme-
tro dunha árbore, ler un poema 
ambientado na zona, transpor-
tar auga para a extinción dun 
punto a outro, indagar no pa-
sado duns pendellos que agora 
eran ruínas pero noutros tempos 
foran escenario das feiras do lu-
gar ou descifrar o sentido dunha 
pintura de Tino Grandío na que 
debuxara o cemiterio que tiñan 
ante si).

Así, mentres aprendían de que 
instrumentos se valía a xen-
te sen escrúpulos para prender 
lume, descubrían tamén un es-
pazo tan próximo a eles e elas 
como descoñecido e inexplora-
do.

Por suposto, a actividade tivo 
un final feliz e todo perigo foi 
desactivado, ante a alegría dos 
que corrían ilusionados e ilu-
sionadas intentando salvar das 
gadoupas do lume un espazo 
que para sempre sería valorado 
como seu.

Todo ante a mirada atenta dos 
paxariños, que amenizan co seu 
canto os días da zona, conscien-
tes das dificultades da época 

pero esperanzados ante a proxi-
midade da imparable chegada 
da primavera. Diante dos seus 
atentos e veloces ollos trans-
correu esta iniciativa que non 
deixa de ser un claro reflexo de 
que a educación rural e no rural 
está ateigada de oportunidades 
de presente e de futuro, no mar-
co dunha visión da pedagoxía 
que debe fundirse sen fisuras 
a aquela contorna que rodea a 
todo proceso de ensino-apren-
dizaxe.

Palabra de Folliña verde. Sem-
pre co amparo e aprobación da 
súa inseparable Folliña seca.

Unha luzada na bocanoite... / EDUCACIÓN NO RURAL
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Escola com emoção: 
potencialidades das 
TIC no 1º CEB

Aprender a aprender para sa-
ber fazer e conhecer cons-

tituem elementos fundamentais 
no processo de ensino e apren-
dizagem, mas quando associa-
do ao processo momentos de 
emoção, de prazer em aprender, 
a escola torna-se num espaço 
desejado onde paira a felicida-
de. Este artigo é um olhar da 
supervisora institucional sobre 
dois projetos que modificaram 
o comportamento e atitudes de 
alunos e família com impacto no 
clima de turma/escola. Quise-
mos perceber a razão que im-
pulsionou tal facto. Verificou-se 
que quando selecionados recur-
sos adequados a uma metodo-
logia construtivista alunos e pais 
ficam satisfeitos, envolvem-se 
no processo de aprendizagem e 
melhoram resultados escolares. 

No âmbito da formação inicial 
de professores as escolas rece-
bem estudantes estagiários que 
desejam ser professores do 1º 
Ciclo do Ensino Básico (Profes-
sores Primários). Estes são esti-
mulados a desenvolverem práti-
cas com TIC sustentadas numa 
metodologia construtivista, cujo 
enfoque no aluno e no seu pro-
cesso de aprendizagem permi-
te o desenvolvimento de com-
petências que convocam os 
conteúdos curriculares na cons-
trução de conhecimento, as ca-
pacidades e atitudes na ação 
efetiva em ambientes educati-
vos e em contextos diversifica-
dos de modo a responderem 
aos desafios emergentes da prá-
tica e da complexidade da reali-
dade.   Note-se que a escola é 
um espaço propício à aprendiza-
gem e, numa era de mudanças, 
deve abrir-se ao mundo que a 
rodeia reconfigurando compe-
tências na promoção de aqui-
sição de múltiplas literacias para 
fazer face à imprevisibilidade da 
vida. Neste sentido, o perfil do 
aluno para o século XXI prevê 
a continuidade curricular e aler-
ta para a necessidade de desen-
volver competências de âmbito 
cognitivo e metacongitivo, psi-
comotor, social e emocional, fí-
sica e prática (Oliveira Martins, 

Paula Quadros-Flores
Politécnico do Porto, Escola Superior de 
Educação
paulaqflores@ese.ipp.pt  
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2017). Este ambiente educati-
vo releva a transdisciplinaridade 
(Morin, 2002) como facilitado-
ra da mobilização de saberes na 
resolução de problemas, na to-
mada de decisões livres e funda-
mentadas, indispensáveis para 
o exercício da cidadania ativa. 
A capacidade de pensar critica-
mente, autonomamente e cria-
tivamente, de desenvolver um 
trabalho colaborativo e de co-
municação com o outro é deci-
siva na formação do estudante. 
Também as manifestações afeti-
vas e expressivas, a perceção e 
a sensibilidade estética manifes-
tada nas atividades educativas, 
educam a dimensão do espírito 
inacessível à linguagem verbal e 
promovem a autonomia na pro-
dução e fruição da arte. 

EXEMPLOS DE PRÁTICAS 
EDUCATIVAS EM DUAS 
ESCOLAS DO 1º CEB
A escola (1) pertence a um agru-
pamento de escolas de inter-
venção prioritária localizada em 
meio rural. A professora esta-
giária trabalha uma história na 
área da língua portuguesa utili-
zando um avatar animado com 
voz (Voki). As crianças gostam e 
solicitam à professora que lhes 
explique o seu funcionamento, 
rapidamente dominaram a fe-
rramenta e mobilizaram-na es-
pontaneamente integrando 
diferentes áreas curriculares. As-
sim nasceu o projeto Vokimania 
que previa um dia por semana 
para os alunos apresentarem os 
seus personagens digitais e da-
rem as suas aulas. Entretanto, os 
pais também se entusiasmaram 
e começaram a criar persona-
gens com temas que os preocu-
pava, como o caso dos piolhos 
e outros desafios matemáticos. 
Note-se a criação destas perso-
nagens ocorria fora da escola. 
Na Fig. 1 podemos ver o aluno 
a preparar a sua apresentação. 

 As crianças começaram a assu-
mir o papel de professor, o de-
bate envolveu parte das aulas, 
a participação de todos que-
brou possíveis limitações de al-
guns, como a vergonha de falar 

em público. Por sua vez, a pro-
fessora sentiu a mudança no cli-
ma de escola, mais satisfação, 
prazer, entusiasmo e alegria 
contagiante na comunidade es-
colar, melhoraram os resultados 
escolares, as relações entre alu-
nos, professores, escola e comu-
nidade educativa. A professora 
refere com frequência este epi-
sódio que mudou o rumo da es-
cola: estava a perder alunos e 
recuperou a imagem no contex-
to. Neste processo a maior difi-
culdade esteve no próprio limite 
da ferramenta na versão gratui-
ta, pois condiciona o número de 
palavras, escritas ou gravadas, 
mas permite a gravação de voz 
e disponibiliza cinco vozes di-
ferentes em diferentes línguas 
(masculinas e femininas), toda-
via permite português do bra-
sil. Tudo terminou com uma fes-
ta de apresentação de avatares 
pelas crianças e suas famílias. 

A escola (2) também pertence a 
um agrupamento de escolas de 
intervenção comunitária, mas lo-
calizado num ambiente mais ci-
tadino. A professora estagiária, 
com o objetivo de consolidar a 
compreensão da obra estudada 
e a mobilização de conhecimen-
tos da área de estudo do meio, 
sugeriu a recriação da mesma 
na construção de um livro onli-
ne. Os alunos aprenderam a uti-
lizar a ferramenta (Storyjumper) 
e, alguns, por iniciativa própria, 
começaram a escrever histó-
rias, em casa, utilizando conteú-
dos dessa área disciplinar, assim 
como criaram bonecos e órgãos 
do corpo humano, tiraram foto-
grafias e integraram nos seus li-
vros online (Fig. 2). 

Esta iniciativa de alguns conta-
giou outros que ultrapassaram 
os seus obstáculos particula-
res em casa e, de um modo ge-
ral, todos construíram livros. Es-
tes livros foram disponibilizados 
à turma e serviram de suporte a 
aprofundamento de conteúdos 
curriculares e outros de nature-
za transversal.   A deslocação 
da ênfase de “ensinar” para 
“aprender a aprender” de forma 
natural e voluntária estimulou a 

ação e desenvolveu competên-
cias de criatividade, de decisão, 
de reflexão critica, de comuni-
cação, de produção e partilha. 
Além disso, a individualização 
da aprendizagem realizada pelo 
estudante permitiu a aprendiza-
gem coletiva pela colaboração, 
pelo debate num clima de sa-
tisfação. Alguns estudos têm 
referido que o uso de tecnolo-
gias digitais na educação não 
influencia o sucesso escolar. Es-
tes exemplos provam que a tec-
nologia digital é simplesmente 
um recurso e sendo devidamen-
te integrado na educação, sus-
tentado numa metodologia que 
favorece o aluno e o seu pro-
cesso de aprender a aprender 
é uma mais-valia não só nos re-
sultados escolares, como para 
as emoções, as relações e o am-
biente educativo. Ela exige cria-
tividade da parte do aluno, re-
construção metodológica, saber 
usar e fazer em educação, ou 
seja, favorece o sentido da edu-
cação num novo enquadramen-
to social e cultural.

Escola com emoção... / AS OUTRAS ESCOLAS

Fig. 1: Personagem digital produzida fora do contexto escolar 
e apresentada pelo aluno na sala de aula.

Fig. 2: Livros online produzidos pelas crianças fora da escola.
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Non é doado expresar nun 
número limitado de carac-

teres toda una experiencia edu-
cativa como é a radio escolar 
que comezou no noso centro 
hai máis de trinta anos, para ser 
exactos aló polo ano 1987; nese 
momento era o último en tecno-
loxía, pois daquela non existían 
nin os móbiles actuais, nin había 
acceso a Internet e o uso dos or-
denadores estaba por chegar. 

Tentarei pois resumir o máis po-
sible, tentarei non esquecer 
nada (esta premisa é difícil lo-
grala) e sobre todo tentarei dar 
a coñecer o paso de tantos ne-
nos e nenas por esta experien-
cia educativa.

O máis sinxelo será explicar o 
día a día, facendo nalgún intre 
mencións ao pasado, a como 
xurdiu a nosa radio escolar, os 
medios iniciais, o xeito de tra-
ballar etcétera; deste xeito será 
máis doado de entender de 
onde vimos e onde estamos.

A Radio Escolar Sanguiñeda 
(nome posto polo alumnado) 
está presente na vida diaria do 
centro: ás 9.00 horas o alumna-
do encargado de controis pre-
para todo para ás 9.15 horas, 
momento de comezar a xorna-
da escolar, poñer a música de 
entrada (no noso centro den-
de 1987 non existen sereas nin 
timbres para indicar o comezo 
das clases). Despois, ás 11.45, o 
mesmo alumnado porá a músi-
ca que inicia o tempo de recreo; 
ao remate, arredor das 12.15, o 
alumnado encargado do pro-
grama dese día porá igualmen-
te a música de entrada nas au-
las indicando a fin do programa 
de radio diario e o remate do 
tempo de recreo. Por último, 
ás 14.15, volverá soar a sintonía 
de saída para indicar o remate 
da xornada dese día. Todas as 
sintonías empregadas, como a 
de cabeceira, seccións, e entra-
das e saídas están baixo licenza 
Creative Commons.

O inicio da xornada non se que-
da simplemente na preparación 



REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 71 • XUÑO 2018 59

de sintonías de entradas e saí-
das, xa que comeza tamén a 
preparación de programa que 
se desenvolverá ese día no tem-
po de recreo: hai que ver que 
grupo de locutores e controis 
ten quenda ese día, comprobar 
a programación, que alumna-
do é o encargado das distintas 
seccións e que alumnado pasa-
rá ese día polos nosos estudios. 
Existe unha programación se-
manal coas seccións fixas diarias 
que son as que se ven no cadro.

son semiprofesional, dous PC, 
seis micrófonos, dúas etapas de 
potencia (para o exterior e o in-
terior), catro altofalantes interio-
res que cobren os corredores e 
tres altofalantes exteriores que 
cobren a zona do patio.

Na actividade de radio escolar 
participa a totalidade do alum-
nado e do profesorado do cen-
tro, e quizais este sexa o segre-
do do seu éxito. Realmente a 
organización non mudou moi-
to dende os inicios ata hoxe en 

a igual un neno ou nena co mes-
tre/a de compañeiro/a. Son os 
máis veteranos os que apren-
den aos noveis no manexo e no 
xeito de desenvolverse na radio, 
ben no rol de locutor ou no de 
manexo de controis. Fago finca-
pé no de máis veteranos, non 
os de maior idade, pois é real-
mente satisfactorio ver como 
un neno de 4º lle explica a un 
alumno de 6º que botón hai que 
premer, que hai que dicir, como 

Radio Escolar Sanguiñeda / NOVAS TECNOLOXÍAS

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

• Presentación

• Felicitacións aniversa-
rio e santoral

• Efemérides

• Novas do día co alum-
nado de 6º

• Novas da Louriña co 
alumnado de 6º

• Predición meteoro-
lóxica co alumnado 
de 5º 

• Deportes co alumna-
do de 3º

• Música Dedicatorias

• Presentación

• Felicitacións aniver-
sario e santoral

• Efemérides

• Novas do día co 
alumnado de 6º

• Novas da Louriña co 
alumnado de 6º

• Predición meteoro-
lóxica co alumnado 
de 5º 

• Música Dedicatorias: 
TOP KARAOKE

• Presentación

• Felicitacións aniver-
sario e santoral

• Efemérides

• Novas do día co 
alumnado de 6º

• Novas da Louriña 
co alumnado de 6º

• Predición meteoro-
lóxica co alumna-
do de 5º 

• Música Dedicato-
rias.

• Presentación

• Felicitacións aniver-
sario e santoral

• Efemérides

• Novas do día co 
alumnado de 6º

• Novas da Louriña 
co alumnado de 6º

• Predición meteoro-
lóxica co alumnado 
de 5º 

• Música Dedicatorias

• Presentación

• Felicitacións aniver-
sario e santoral

• Efemérides

• Novas do día: 
Alumnado de 6º

• Novas da Louriña: 
Alumnado de 6º

• Predición meteoro-
lóxica 5º 

• Carteleira de cine 
co alumnado de 4º

• Música Dedica-
torias

Toda a programación está reco-
llida na páxina web do colexio 
na sección de radio: http://www.
ceipmestrevalverdemayo.es/ra-
dio.html

Hoxe en día contamos cuns me-
dios plenamente satisfactorios 
para desenvolver o noso tra-
ballo; atrás queda aquel inicio 
onde só tiñamos un altofalante 
que se colgaba dunha fiestra to-
das as mañás e se retiraba ao fi-
nalizar a xornada, un estudio de 
radio baixo as escaleiras sen di-
ferenciación de zona de controis 
e locutores, e menos sen inso-
norizar como está na actualida-
de. Contabamos daquela cun 
pequeno amplificador, unha 
platina (propiedade do mestre) 
para poñer as sintonías e músi-
cas do día e dous micrófonos. 
Hoxe contamos cunha mesa de 

día. A principio de curso dáse-
lle a coñecer ao profesorado 
o Plan Anual de Radio Escolar 
Sanguiñeda: obxectivos, pro-
postas para o curso, calendario 
de programas de aula, seccións 
de aulas etcétera. Ao comezo 
das clases, no mes de setem-
bro, normalmente o segundo 
día, convócase unha xuntanza 
para que poida anotarse todo 
aquel alumnado dende 3º a 6º 
de Primaria que queira partici-
par no tempo de recreo como 
integrante de controis ou locu-
tores. No presente curso conta-
mos con 21 parellas de controis 
e 16 parellas de locutores.

Establecemos os grupos e as 
quendas semanais: hai que sa-
lientar que nestes grupos parti-
cipan tamén mestres e mestras, 
e é moi interesante ver de igual 

empregar o software do PC et-
cétera.

E chegando a este punto, xa 
case temos todo listo, organiza-
ción do alumnado coas quendas 
e grupos de locutores e con-
trois, a programación diaria… 
Agora vén o traballo dos titores: 
dende 3º a 6º de EP teñen asig-
nada unha sección (ver progra-
mación semanal), de modo que 
os titores xunto co alumnado 
preparan as novas, o tempo, a 
carteleira e os deportes, e ago-
ra si que xa estamos listos para 
poder comezar o noso progra-
ma do día. O grupo de controis 
prepara as sintonías: a carátu-
la, a de aniversario para felicitar 
ao alumnado que ese día cum-
pra anos, a sintonía de novas, 
a de predición meteorolóxica e 
todas aquelas seccións que es-
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tean na programación. Mentres 
tanto, os locutores procuran a 
información necesaria para rea-
lizar o seu traballo: comprobar 
o santoral do día, se hai alum-
nado de aniversario, as distintas 
seccións que se van desenvolver 
e… comezamos: “Ola a todos e 
todas que estades no patio, co-
mezamos un día máis coa vosa 
Radio Escolar Sanguiñeda…” 
Entran uns, saen outros, así ata 
que ás 12.15 horas chega o re-
mate do programa e a volta ás 
aulas. Vinte minutos dun traba-
llo intenso, pero reconfortante 
ao ver como día a día se van su-
perando, como a autoestima vai 
medrando, as relacións que se 
van establecendo e a aprendi-
zaxe, sobre todo a aprendizaxe.

Aquí aínda no remata todo por-
que xa explicamos a participa-
ción do alumnado e dos mes-
tres, pero ademais falla por 
explicar a participación das au-
las, posto que, á parte desta 
programación diaria, cada nivel 
educativo dende Educación In-
fantil de 3 anos ata 6º de Educa-
ción Primaria realizan un progra-
ma trimestral no que participa 
a totalidade da clase. Os te-
mas son variados e sempre re-
flicten o traballo que se está a 
facer na aula neses momen-
tos. Estes programas son gra-
vados dixitalmente e subidos á 
nosa web (http://www.ceipmes-
trevalverdemayo.es/audiora-
dio/20172018/programasradio.

htm) para que poidan ser escoi-
tados por parte das familias e do 
propio alumnado. Atrás quedan 
os tempos nos que os progra-
mas quedaban impresos en ca-
sete e que os escoitabamos uni-
camente nas clases, dado que 
hoxe as novas tecnoloxías per-
mítennos chegar máis aló. Preci-
samente, co motivo do noso 25 
aniversario, recuperamos algúns 
daqueles programas (un por 
cada ano de existencia) e témo-
los dixitalizados no noso blog: 
http://radioescolarsanguine-
da.blogspot.com.es/p/25-ani-
versario.html. Receitas, conse-
llos para mascotas, música para 
os máis pequenos, que sabes 
de…, mesmo unha radionove-
la formou parte da nosa progra-
mación naqueles anos.

Unha das seccións que aínda 
permanece dende o inicio e 
que mellor acollida ten é a sec-
ción de dedicatorias. O alumna-
do pode enviar vía web ou de 
forma analóxica unha dedicato-
ria onde solicita unha canción 
para un compañeiro, unha com-
pañeira, para a súa familia, para 
o seu profe… Cada curso esco-
lar temos unha media de 2500 
dedicatorias, estando o récord 
en 5503 no curso 2014/2015.

Queda falar da participación das 
familias, posto que tamén po-
den participar formando parte 
dos grupos de controis ou locu-
tores e, se ben este curso non 

hai ningún pai ou nai que for-
me parte dos equipos, en cur-
sos pasados si o fixeron e a ex-
periencia foi moi positiva.

Se hai trinta anos esta experien-
cia comezou coma unha activi-
dade integradora e formadora, 
hoxe en día as distintas com-
petencias recollidas na nova 
lei educativa están plenamen-
te integradas e desenvolvidas 
nela. A Radio Escolar Sanguiñe-
da, lonxe de facerse vella, fai-
se cada ano máis nova e confia-
mos que cumpra moitos, moitos 
anos máis.

É gratificante escoitar en moitas 
ocasións o alumnado dicir que 
se apuntaron á radio porque o 
seu pai ou nai estivo nela e lles 
gustara moito, unha mostra de 
que esta actividade con tanto 
arraigo no noso centro pasa de 
xeración en xeración, de como 
moitos lembran aqueles primei-
ros inicios, daquelas novas que 
deron ou daqueles concursos 
nos que participaron. 

Seguro que queda moito por di-
cir, por contar, pero como indi-
caba ao inicio deste artigo é moi 
difícil condensar trinta anos nu-                                                     
nhas liñas. Antes de rematar 
este artigo e coa licenza do edi-
tor desta revista quería dar as 
máis sinceras grazas a todos e 
todas, os que estiveron antes, 
os que están agora e os que es-
tarán no futuro, a todos vós moi-
tas grazas por facer realidade 
este proxecto.
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Unha das peculiaridades da 
nosa organización pública, 

que non existe en moitos outros 
países e moito menos coas di-
mensións que ten na nosa socie-
dade, é a existencia de espazos 
privados que están a prestar ser-
vizos públicos porque a admi-
nistración “concerta” con eles, 
ou sexa págalles para que fagan 
o mesmo que xa está a facerse 
dende a propia administración; 
coa diferenza de que esas em-
presas privadas “concertadas” 
poderán facelo con moito me-
nos control, menos rigor e me-
nos responsabilidades.

Ese “concertamento” de servi-
zos está actuando en cada vez 
máis ámbitos da nosa vida; con-
cértanse espazos sanitarios, re-
sidencias de anciáns, academias 
de formación do persoal…

E concértase tamén o Ensino 
Público, porque temos merca-
das unha morea de prazas, pa-
gadas con fondos públicos, para 
que os nosos nenos e nenas es-
tean escolarizados en centros 
privados, din que gratuitamente 
para as familias, durante a etapa 
da súa formación primaria e se-
cundaria; mais tamén na FP, nas 
escolas infantís, nos conservato-
rios, etc.

Para nós, para as familias que 
defendemos o Ensino Publico 
Galego, a existencia deses con-
certos supón unha fonda irregu-
laridade na organización edu-
cativa galega, non só porque 
conculca gravemente o prin-
cipio de igualdade que debe 
rexer, dun xeito impoluto, a vida 
educativa, senón porque na 
práctica supón unha vía de es-
cape pola que está a se fugar 
de acotío a necesidade de es-
tablecer políticas inclusivas xe-

neralizadas, que permitan que 
as xeracións futuras non caian 
nos erros e nas discriminacións 
gratuítas nas que caemos, pre-
cisamente polo abandono dos 
poderes públicos, as xeracións 
anteriores.

Os centros educativos privados 
-porque o feito de concertar 
prazas non os fai máis públicos- 
non son gratuítos porque sem-
pre andan na procura do xeito 
de conseguir unha contribución, 
máis ou menos elevada, por 
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parte das familias a medio do 
cobramento de servizos “com-
plementares” que acaban sen-
do de utilización obrigada. Esa 
é a súa primeira condición dife-
renciadora entre o seu alumna-
do, ou máis ben a primeira pe-
neira que impide o acceso real 
de alumnado en situación de ex-
clusión por motivos económicos 
ás súas aulas; as familias saben 
que acabarán pagando “algo”, 
e tamén saben que nin que ese 
“algo” sexa pouco vai ser asu-
míbel por elas.

Pero é que os centros educati-
vos privados teñen un proxec-
to social, particular e diferen-
ciado, que as máis das veces o 
que fai é tentar eliminar da vida 
do seu alumnado unha parte 
da realidade diversa que existe 
no mundo real; a idea que sus-
tenta o ensino privado é a pro-
cura dun espazo protexido, a 
creación dunha realidade para-
lela que elimine os atrancos que 
puidesen impedir unha forma-
ción académica de éxito, a ela-
boración dun currículo limpo e 
brillante que encamiñe o alum-
nado a unha saída laboral cómo-
da e rápida.

O grande problema é que eses 
“atrancos” son persoas con di-
ficultades, con diversidade fun-

cional, con diversidade cultural, 
xente que pensa doutro xei-
to, moitas veces incómodo, ou 
que precisa dunha adaptación 
do grupo, xente máis pobre ou 
de extracción social máis desfa-
vorecida; pero eses “atrancos” 
son realmente a vida mesma, a 
complexidade e incomodida-
de que supón convivir e incluír 
todas aquelas persoas que ve-
ñen connosco na vida. Tamén é 
certo que, ao evitar eses atran-
cos, tamén impiden a aprendi-
zaxe inherente a esa conviven-
cia diversa, o que precisamente 
é a maior vantaxe e riqueza que 
aínda temos no Ensino Público.

Dende o mundo das asocia-
cións de nais e pais de alumna-
do público temos moi presente 
que precisamos desa diversida-
de para que os nosos fillos e fi-
llas medren no coñecemento do 
mundo total que os arrodea. Sa-
bemos que a vida non se con-
certa, que non existe nin é nece-
saria unha fórmula de dispersión 
de todo problema e que a xu-
ventude mellor preparada vai 
ser aquela que teña a capacida-
de de contemplar o mundo tal e 
como é, sen falsidade nin selec-
ción previa.

Por suposto, debería ser a ad-
ministración pública quen im-

pedise a existencia desas ano-
malías sociais, quen prohibise 
que a educación fose un espazo 
mercantilizado; pero nós tam-
pouco debemos rexeitar a nosa 
responsabilidade, tamén é pre-
ciso que as familias aprendamos 
que querer o mellor para os no-
sos fillos e fillas non ten nada 
que ver coa pretensión de blin-
dalos fronte a todo o molesto, 
difícil ou diferente, porque pre-
cisamente da súa inclusión no 
mundo completo virá a súa for-
mación integral e a posibilida-
de de seren individuos positivos 
para a sociedade e felices para 
si propios. E esa inclusión está 
na escola pública, na que é de 
todas e que ten que estar po-
boada por todas.

 A vida non se concerta / PAIS E NAIS
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Educación social e escola son 
un binomio con claras inter-

dependencias, sobre todo nun 
contexto no que a escola se ato-
pa ante a esixencia social de lles 
dar resposta a innumerables re-
tos (conflitividade escolar, inte-
gración social e educativa de 
diversos colectivos, a partici-
pación da comunidade educa-
tiva...) para os cales non posúe 
nin os recursos, nin a formación 
necesaria.

Este punto de partida require 
sen lugar a dúbida dunha res-
posta interdisciplinaria, na que a 
educación social pode achegar 
novas claves para afrontar con 
maior eficacia moitos dos retos 
que teñen ante si a escola e a 
sociedade do século XXI. 

Deste xeito, a educación social 
ofrécelle un valor engadido á 
escola, achegando un enfoque 
interdisciplinario, cun papel im-
prescindible para fomentar unha 
escola inclusiva e traballo cara 
ao éxito educativo. Ademais, 
dende a educación social aché-
ganse múltiples ferramentas e 
recursos para a acción educati-
va.

É neste senso onde o teatro foro 
constitúe un instrumento de 
gran potencialidade no contex-
to escolar e que merece a pena 
analizar con detemento.

O teatro foro é unha técnica tea-
tral que xorde dentro do teatro 
do oprimido, desenvolvido por 
Augusto Boal (Río de Janeiro, 
1931-2009), para lles facer fron-
te ás opresións e ás estruturas 
de opresión dende a práctica 
teatral.

O teatro do oprimido emprega 
múltiples técnicas para abordar 
as opresións (teatro imaxe, tea-
tro lexislativo, teatro xornalístico 
ou teatro invisible), pero é sen 
dúbida o teatro foro a máis po-
pularizada e estendida pola súa 
versatilidade e capacidade para 
incidir na realidade das opre-
sións.
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 O teatro foro pretende facer 
protagonista ao público dunha 
acción dramática concreta, que 
aborda unha problemática do 
interese das persoas participan-
tes e que dá forma ás opresións 
sobre as que se busca actuar. 
Deste xeito, o público finalmen-
te é quen achega na propia es-
cena as súas diferentes propos-
tas.

ELEMENTOS ESENCIAIS 
NUN TEATRO FORO

 A revisión da proposta de Au-
gusto Boal ao redor dos ele-
mentos definitorios do teatro 
foro (Boal, 2002) e a propia re-
flexión trala praxe desta ferra-
menta en proxectos socioedu-
cativos en contextos escolares, 
permíteme identificar aqueles 
elementos esenciais no desen-
volvemento dun teatro foro:

O punto de partida
A creación dun teatro foro asén-
tase nunha idea moi sinxela: a 
creación dunha situación opre-
siva de cara á aprendizaxe das 
alternativas para afrontar esa si-
tuación e a súa posterior posta 
en práctica.

A dramaturxia
Na creación dunha peza teatral 
nun teatro foro debe de pres-
tarse especial atención a perfilar 
perfectamente os personaxes 
de cara a unha fácil identifica-
ción polo público do seu rol, ne-
cesidades, intereses... O traba-
llo de perfilar os personaxes co 
alumnado nas sesións prepara-
torias permítelles afondar na xé-
nese da problemática a abordar, 
establecer preguntas pertinen-
tes sobre as motivacións de 
cada personaxe e que dimen-
sión queremos que o público 
descubra por si mesmo.

Así mesmo, a creación dunha 
peza de teatro foro leva implícita 
unha resolución errónea nalgún 
dos seus parámetros, de modo 
que lle permita ao público pro-
curar solucións ou propostas al-

ternativas ao que amosamos 
nunha primeira representación.

A posta en escena
Tralo traballo preparatorio pre-
vio chega a posta en escena, 
que ten por obxecto presen-
tar unha realidade determinada 
a un público para suscitar ele-
mentos de reflexión que permi-
tan posteriormente transformar 
esa realidade. 

Por iso, nesta posta en esce-
na, adquire especial importan-
cia a expresión corporal dos di-
ferentes personaxes. Augusto 
Boal, determina a importancia 
de “que tódolos movementos 
e xestos sexan significantes con 
significados” (Boal, 2002:69), co 
obxecto de transmitir a esencia 
de cada un dos personaxes da 
peza, no contexto da problemá-
tica social ou educativa a abor-
dar.

Na posta en escena dun teatro 
foro, o espazo escénico debe de 
permitir o “contacto” entre pú-
blico, actrices e actores, crean-
do un clima de proximidade, xa 
que realmente nun teatro foro, 
o protagonismo é plenamente 
compartido. Nos centros edu-
cativos existen espazos que per-
miten esta proximidade sen ter 
que acudir a salóns de actos ou 
grandes auditorios.

O momento do “xogo escéni-
co”
Unha vez efectuada esta primei-
ra representación, chega o mo-
mento de analizar a realidade 
presentada e aquí é onde ad-
quiren todo o protagonismo 
os “espect-actores”, expresión 
que emprega Boal para definir 
ao público, como elemento ac-
tivo e partícipe da representa-
ción teatral, na procura de alter-
nativas á opresión representada. 

Nesta fase do teatro foro, prodú-
cese un diálogo cos “espect-ac-
tores” na análise da realidade 
amosada e a presentación de 
propostas alternativas. Esas no-
vas propostas son levadas á es-

cena co obxecto de mudar a 
realidade inicial. Cada compo-
ñente do público, efectúa a súa 
achega, de xeito que entre to-
dos se ofrecen perspectivas que 
axudan a afrontar a problemáti-
ca en cuestión.

Ao final deste proceso esta-
blécese unha transformación 
da realidade, entendendo esta 
como un xeito diferente de 
abordala con mellores perspec-
tivas para os seus personaxes, o 
cal non quere dicir que aparezan 
solucións máxicas, senón que se 
ofrecen outras alternativas que 
axudan a actores, actrices e pú-
blico (alumnado no caso dos 
centros educativos) a integraren 
novas estratexias de facer fron-
te á realidade traballada no tea-
tro foro.

Finalmente, neste “xogo escéni-
co” ten un papel fundamental o 
que no argot do teatro foro se 
denomina curinga e que fai re-
ferencia á persoa facilitadora do 
diálogo escénico entre a reali-
dade representada inicialmente 
e o público, favorecendo a súa 
participación e facilitando a re-
flexión e análise das diferentes 
propostas nesa realidade. Na 
nosa praxe en Arelar, esta figura 
é impulsada por profesionais da 
educación social, por seren fun-
cións propias deste perfil profe-
sional.

TEATRO FORO, 
EDUCACIÓN SOCIAL E 
ESCOLA

Como se pode observar, a es-
trutura e desenvolvemento dun 
teatro foro é un instrumento de 
gran potencialidade educativa 
para impulsar dende a educa-
ción social a abordaxe de diver-
sas problemáticas socioeduca-
tivas (a violencia de xénero, o 
acoso escolar, as drogodepen-
dencias, a resolución de confli-
tos, a realidade LGTB...) dende 
unha perspectiva proactiva, em-
poderando as persoas protago-
nistas dun teatro foro.

O teatro foro como instrumento... / EDUCACIÓN SOCIAL E ESCOLA
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Por outra banda, a escola resulta 
un espazo idóneo para a posta 
en práctica desta técnica dramá-
tica, ao ofrecer múltiples opor-
tunidades:

• As posibilidades da práctica 
teatral permiten integrar múlti-
ples linguaxes (corporal, emo-
cional, sensorial...) 

• A creación dunha peza de 
teatro foro por parte do alum-
nado posibilítalle afondar na xé-
nese desa realidade social a tra-
ballar, perfilando personaxes 
e situacións, xa que este alum-
nado vai en definitiva construír 
un recurso educativo para com-
partir cun público determinado. 

Esta dinámica deixa unha fonda 
pegada en si mesmos, polo pro-
ceso vivido.

• O teatro foro constitúe un 
xeito innovador de achegarse 
a contidos educativos que te-
ñen unha fonda presenza no 
currículo: acoso escolar, edu-
cación intercultural, conviven-
cia, educación para a saúde... o 
que permite unha aproximación 
máis creativa e eminentemen-
te práctica, onde o alumnado 
é o verdadeiro protagonista de 
todo o proceso, dende a xéne-
se da realidade inicial ata a re-
presentación ante un público e 
posterior interacción.

A confluencia destes tres ele-
mentos permite impulsar 
proxectos no contexto esco-
lar asentados nas posibilidades 
educativas do teatro foro.

UN EXEMPLO DA POSTA 
EN PRÁCTICA DO TEATRO 
FORO

Dende Arelar temos impulsado 
diversos proxectos socioedu-
cativos centrados na aplicación 
do teatro foro, tanto en contex-
tos comunitarios coma escola-
res, adecuando a estrutura do 
proxecto aos requirimentos de 
cada contexto.

Un destes exemplos é o proxec-
to de “Teatro foro para a edu-
cación en valores” que a Conce-
llaría de Mocidade do Concello 
de Santiago está a impulsar nes-
te curso 2017-2018 en fase pi-
loto en tres institutos da cidade 
(IES Xelmirez I, IES Pontepedri-
ña e IES Xelmirez II), e que per-
mite introducir esta técnica para 
o traballo educativo con gru-
pos moi diversos e atendendo 
a aquelas problemáticas socioe-
ducativas que os centros dese-
xen abordar segundo os seus 
intereses e necesidades (nes-
ta edición abórdanse 4 proble-
máticas no marco do proxecto: 
acoso escolar, violencia de xé-
nero, prevención de drogode-
pendencias e ciberacoso).

A execución do proxecto requi-
re o desenvolvemento de va-
rias fases que paso a citar bre-
vemente:

• Presentación do proxecto ao 
profesorado de cada centro: 
nesta fase establécense cen-
tros de interese do centro, de-
terminar a potestade de elixir a 
liña de traballo (dende o alum-
nado ou dende o profesorado 
implicado), e determinar grupos 
que van a impulsar o proxecto e 
alumnado receptor das sesións 
de teatro foro.

• Preparación do teatro foro: 
Ao longo de 8 sesións de 2 ho-
ras, o alumnado traballa conxun-

EDUCACIÓN SOCIAL E ESCOLA / O teatro foro como instrumento...  
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tamente co educador ou educa-
dora social na creación da peza 
teatral: identificando os elemen-
tos fundamentais que se queren 
traballar, perfilando personaxes 
e determinando os “cadros-es-
cena” que se ensaian para a 
presentación final da peza. Pa-
ralelamente, os titores e titoras 
dos grupos participantes como 
público, dedican unha sesión a 
traballar ao redor da temática 
central do teatro foro e o que 
significa participar nesta técnica 
dramática.

• Realización das sesións de 
teatro foro: unha vez definido 
o recurso educativo, a súa pos-
ta en práctica significa un ins-
trumento para a transformación 
da realidade vivida por un per-
sonaxe a través das achegas re-
flexionadas e vividas en primei-
ra persoa polo alumnado que, 
como público (“espect-actor”), 
toma parte activa na abordaxe 
e mellora da situación represen-
tada.

A diversidade de alumnado par-
ticipante no proxecto é moi am-
pla, o cal amosa a versatilidade 
do teatro foro (alumnado de 1º, 
2º, 4º ESO ou FP Básica) sendo 
adaptable aos diferentes niveis 
educativos.

130 alumnas e alumnos partici-
pan na creación das pezas tea-
trais para representar ante o 
alumnado do centro. As diferen-
tes creacións escénicas (6 en to-
tal) van chegar a un número im-
portante de alumnado (434), 
converténdoo nun elemento di-
dáctico atractivo e con gran pe-
gada para o tratamento educati-
vo de cada realidade a traballar 
en cada teatro foro.

Para a posta en práctica do 
proxecto existe un minucioso 
traballo de coordinación entre 
o profesorado, departamentos 
de orientación e as e os profe-
sionais da educación social de 
cara a artellar o proxecto no seu 
conxunto:

O teatro foro como instrumento... / EDUCACIÓN SOCIAL E ESCOLA

• Delimitación de grupos para 
a creación da peza de teatro 
foro.

• Definición de tempos nos 
que desenvolver as sesións pre-
paratorias previas e os teatro 
foro con cada grupo.

• Definición dos grupos que 
participarán como público en 
cada sesión de teatro foro.

• Elaboración das indicacións 
didácticas ao profesorado para 
traballaren a participación do 
alumnado que participa como 
público.

A implantación de proxectos 
coma este amosan tres conclu-
sións esenciais, extensibles á in-
tencionalidade deste artigo:

• O teatro foro é unha ferra-
menta moi versátil e de gran 
potencialidade para aplicar nos 
contextos educativos, se ben é 
preciso a implicación de tódolos 
axentes para facilitar a súa inclu-
sión nas dinámicas dos centros 
educativos.

• O proceso de creación dun 
teatro foro por parte do alumna-
do, permítelle a adquisición de 
múltiples competencias (lingüís-
ticas, culturais, persoais...) pero, 
sobre todo, convérteos en ci-
dadáns activos e implicados na 
análise e mellora da realidade 
sobre a que actuar.

• A realización de cada sesión 
de teatro foro permítelle ao 
alumnado vivir en primeira per-
soa un xeito de aprendizaxe es-
timulante e motivador, que re-
sulta plenamente satisfactorio 
ao asumir o rol protagonista 
na procura de solucións prácti-
cas dunha realidade coa que se 
identifica plenamente, por ser 
construída polo propio alumna-
do.

En definitiva, o teatro foro cons-
titúe unha ferramenta de enor-
mes posibilidades para aplicar 
dende a educación social nos 
centros educativos, interconec-
tando as posibilidades do traba-
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llo escénico e teatral, a abordaxe 
de problemáticas socioeduca-
tivas de gran interese na esco-
la e unha metodoloxía participa-
tiva que empodera o alumnado 
na creación dun recurso educati-
vo moi atractivo e eficaz para as 
persoas destinatarias.
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O NACEMENTO DO MELGA
O Museo Etnolúdico de Gali-
cia (MELGA) abría as súas por-
tas o 27 de setembro de 2013. 
Detrás ten un laborioso traballo 
e unha coidadosa posta a punto 
por parte do seu creador e di-
rector, D. Ricardo Pérez y Ver-
des, amante da educación física 
e do deporte en xeral, e apaixo-
nado do xogo e deporte tradi-
cional en particular. 

Pérez y Verdes sempre estivo 
vinculado ao mundo do deporte 
como xogador de distintas dis-
ciplinas: balonmán, fútbol, atle-
tismo (lanzador de xavelina) e 
voleibol, sendo incluso interna-
cional deste último. Tamén foi 
seleccionador nacional de Cos-
ta Rica, Colombia e España co 
equipo de voleibol e exerceu 
durante 51 anos de profesor 
de Educación Física nas distin-
tas etapas educativas da edu-
cación formal, ata que no ano 
2010 se xubilou na Facultade 
de Ciencias da Actividade Físi-
ca e do Deporte na Universida-
de da Coruña. Foi a partir deste 
momento cando puido dedicar 
todo o seu tempo á súa paixón, 
o xogo e o deporte tradicional. 
A colección privada de xogos e 
enredos que foi albergando ao 
longo da súa vida e que perten-
cen á Fundación Ricardo Pérez 
y Verdes, algunhas doazóns que 
lle fixeron chegar e, sobre todo, 
as ganas de facer en Galicia un 
sitio único e imprescindible para 
dar a coñecer o patrimonio lúdi-
co tivo como resultado o MEL-
GA. Os seus obxectivos ba-
séanse en conservar, investigar 
e difundir a historia do xogo e 
o deporte tradicional sen es-
quecer o xoguete. Os enredos 
tamén son moi importantes nes-
te contexto e polo tanto mere-
cen estar presentes, recupera-
los, difundilos e promocionar a 
súa fabricación e uso. A relación 
entre os brinquedos, o xogo e o 
deporte é moi estreita dado que 
en moitos casos non existiría o 
un sen o outro. Digamos que es-
tablecen entre si un vínculo forte 



REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 71 • XUÑO 2018 69

O MELGA, un museo para visitar en Ponteceso / XOGUETAINAS E BRINQUETAINAS

que, de non existir algunha das 
dúas partes, todo o demais non 
tería sentido. Aquí si que pode-
mos dicir que non pode vivir o 
un sen o outro. 

Actualmente o MELGA está in-
tegrado na Asociación Europea 
de Xogos e Deportes Tradicio-
nais e é un membro máis do co-
lectivo que integra o chama-
do Patrimonio Lúdico Galego, 
o cal naceu para dar sentido e 
forma ás actividades que se le-
ven a cabo en Galicia e que es-
tán relacionadas co xogo e o de-
porte tradicional. Con isto nace 
tamén a primeira base de datos 
en liña sobre este mesmo tema. 
Dita base de datos é unha guía 
de recursos que nos dá infor-
mación sobre institucións, enti-
dades tanto públicas como pri-
vadas, empresas e artesáns, e 
outros colectivos que enmarcan 
as súas actividades en torno ao 
xogo e deporte tradicional e á 
súa recuperación. Pódese acce-
der a ela a través de: www.xo-
gostradicionais.gal ou www.xo-
gospopulares.gal. As últimas 
noticias que temos é que en 
breve o MELGA tamén formará 
parte do REMA, Rede de Espa-
zos con contido Museístico At-
lántico. 

ONDE ESTÁ E QUE 
PODEMOS VER NO MELGA?
Para poder visitar o museo te-
mos que achegarnos ao conce-
llo de Ponteceso, que está situa-
do na comarca de Bergantiños, 
ao oeste da provincia da Coru-
ña e en plena Costa da Morte. 
Esta comarca está formada por 
outros concellos como son: Ca-
bana de Bergantiños, Carballo, 
Coristanco, A Laracha e Malpica 
de Bergantiños. 

O MELGA atoparémolo no edi-
ficio do Centro Cultural do con-
cello. Á parte do propio museo 
están alí radicados a Biblioteca 
Municipal, a Oficina de Turismo, 
a Aula Municipal de Informática, 
o Servizo de Orientación Labo-
ral, a Oficina Municipal de Infor-
mación Xuvenil, unha sala de re-

unións e conferencias, e outros 
espazos que serven como des-
pachos, sen ir máis lonxe o do 
propio director do museo que 
tamén o emprega como un pe-
queno almacén, pois nel hai so-
bre unhas 550 pezas máis. Todo 
iso sen contar as máis de 12.000 
que están nunha antiga esco-
la de Ponteceso e que por fal-
ta de espazo non se poden ex-
poñer. Neste despacho Pérez y 
Verdes tamén dispón dunha bi-
blioteca humilde, ao redor de 
400 exemplares. E digo humil-
de pois a súa biblioteca privada 
conta con máis de 35.000 libros 
dos cales 4.000 son específicos 
sobre a temática do museo e 
están a disposición de calquera 
persoa investigadora sobre este 
ámbito. 

Na parte inferior do edificio é 
onde están as dúas salas, de 
400 m2 cada unha delas, que 
lle dan vida ao MELGA. A sala 
1, tamén chamada multifuncio-
nal, que é a que nos atopamos 
nada máis entrar, fai un percorri-
do ao longo dos anos do xogo 
tradicional galego, distinguindo 
e mostrándonos enredos, xogos 
de locomoción, de lanzamento, 
de loita e forza, de habilidade, e 
de pelota e balón. 

Nesta mesma sala tamén se 
mostran xogos e deportes tra-
dicionais das comunidades au-
tónomas do resto da Penínsu-
la e doutras rexións de Europa 
e demais continentes. O depor-

te tradicional galego tamén está 
presente nun recuncho desta 
sala. Nel podemos ver os catro 
deportes existentes en Galicia: a 
chave (diferenciando a chave da 
Coruña/Santiago, a de Ponteve-
dra, a de Ourense e a de Ferrol-
terra); a billarda (tamén chama-
da estornela, billa...); os birlos 
ou bólos (en Galicia temos di-
versas modalidades dependen-
do da zona onde se xogue) e 
os xogos náuticos ou marítimos 
(entre os cales podemos citar as 
traíñas ou as dornas).

Tamén é ben sabido por nós 
que o poeta Eduardo Pondal 
naceu e viviu parte da súa vida 
nesta vila, e como non, o MEL-
GA quería deixar constancia 
nunha vitrina dos divertimentos 
que rodearon o citado autor. 

Na zona central da sala, e de-
pendendo da época, podemos 
ver carrilanas, carretas e carros. 
Á par, un grande estante amó-
sanos unha amplísima colección 
dende os tempos máis antigos 
ata a actualidade de trompos, 
peóns, perinolas e perindolas, 
así como tamén de boliches e 
embocabolas. 

En ocasións realízanse obradoi-
ros, como por exemplo o taller 
que se fixo de plastilina, impar-
tido pola ilustradora e deseña-
dora gráfica María Noel Toledo, 
ou o de origami e papiroflexia, 
levado por Diana Franco Blan-
co. Tamén se celebran even-
tos especiais como as distintas 
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edicións do Festipopeóns (Fes-
tival de Ponteceso de Peóns) 
que aglomera unha serie de ac-
tividades que van dende a de-
coración de peóns á realización 
de diversos xogos de resisten-
cia, de lanzamento, de precisión 
e trucos cos peóns, ata inten-
tar bater o récord do mundo de 
baile de peóns. 

A sala 2 vincúlase máis coa his-
toria, coa evolución dos xogos e 
dos deportes nas distintas épo-
cas e civilizacións ata chegar á 
actualidade. Nela tamén hai re-
ferencias aos Xogos Olímpicos 
antigos e modernos, e men-
cións especiais e obxectos de 
deportistas galegos que sobre-
saíron en campionatos mun-
diais, nas Olimpíadas e Para-
limpíadas. Mágoa que polo de 
agora predominen as referen-
cias masculinas, xa que só figu-
ra Julia Vaquero (atleta de pro-
bas de longa distancia e campo 
a través) como deportista fe-
minina galega e non é porque 
non existan máis. Dende sem-
pre tivemos moi boas deportis-

tas aquí en Galicia que merecen 
ser recoñecidas publicamente e 
facelas visibles por todos os lo-
gros que acadaron. O ocio e o 
deporte teñen un compoñente 
feminino que non debemos nin 
esquecer nin invisibilizar, é máis, 
sempre debemos manifestar, 
para que a historia que se conte 
da nosa cultura, do noso pasado 
sexa a verdadeira, a real, a que 
aconteceu. Para que a presenza 
feminina aumente no MELGA só 
se necesita que as deportistas 

se animen a facer algunha doa-
zón e así o seu director non du-
bidará en facelas públicas. 

A exposición de obxectos e pe-
zas presente nesta sala fai un 
percorrido que abarca dende a 
Prehistoria, pasando pola Ida-
de Media, a Idade Moderna, a 
Idade Contemporánea ata che-
gar á Idade Pos-Contempo-
ránea, os nosos días, o sécu-
lo XXI. Podemos atopar xogos 
tan antigos como o “xogo real 
de Ur”, o “senet”, o “boliche”, 
as “cunitas de gato”... e outros 
tan actuais como un “beybla-
de” (trátase dun moderno peón 
con lanzador) ou un “spinner”, 
tamén chamado no noso país 
“xirel”, nome que lle dou recen-
temente o alumnado do IES Fé-
lix Muriel de Rianxo. 

No chan podemos ver pintada o 
que semella unha pista de atle-
tismo. Quizais Pérez y Verdes se 
inclinou por reflectir este depor-
te e non outro por ser o atletis-
mo a forma organizada de de-
porte máis antiga do mundo. 
Atopáronse pegadas de activi-
dades atléticas en baixorrelevos 
exipcios que se remontan ao 
ano 3.500 a.C. e debemos dicir 
que as primeiras noticias docu-
mentadas de competicións at-
léticas na antigüidade localízan-
se en Grecia alá polo 884 a.C. e 
as referencias que hai de com-
peticións atléticas en Europa, Ir-
landa concretamente, datan do 
332 a.C. 
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Á parte de poder ver entre as 
dúas salas e o ástrago máis de 
2.000 obxectos entre cadros, 
esculturas e pezas, tanto orixi-
nais como réplicas, podemos 
ampliar a información de todo 
o alí exposto grazas ás explica-
cións que conteñen as distintas 
pantallas interactivas que hai. A 
esta información súmase a que 
nos achega cada unha das car-
telas que identifica cada un dos 
xogos, onde se reflicte o seu 
nome, a procedencia, a data 
aproximada de cando se xoga-
ba e se é reproducida ou doada 
por alguén. Ademais, podemos 
ver paneis que nos van amplian-
do a información con sinxelos 
textos explicativos e algunha 
imaxe, e outros que recompilan 
os distintos nomes que pode ter 
un xogo galego dependendo da 
zona na que se xogue. Todo isto 
pode resultar moi útil se a visita 
non é en grupo e polo tanto non 
pode ser guiada. Por outro lado, 
ao non ser guiada, perde esen-
cia, pois faltaríanos o ardor, o 
entusiasmo que transmite o seu 
director en cada unha das visi-
tas. É emocionante ver como se 

involucra con cada unha delas 
e a paixón que contaxia a cada 
unha das persoas alí presentes. 
Non hai mellor imaxe que ver a 
Ricardo Pérez y Verdes mostran-
do un xogo, gozando con el e 
que todo o grupo se derreta por 
querer vivir ese momento. 

Como nos podemos dar con-
ta, ademais da numerosa colec-
ción que nos ofrece, o MELGA 
amósanos tamén unha cataloga-
ción seria e meticulosa de cada 
unha das pezas alí expostas. A 
exposición que podemos ver 
no MELGA é unha exposición 
viva e cambiante pois as pezas 
trócanse, modifícanse por ou-
tras cada certo tempo para dar-
lle vida, singularidade e novida-
de ao museo. Visitar o MELGA 
é como facer unha viaxe ao lon-
go dos tempos a través do xogo 
e o deporte tradicional, e esta 
viaxe evidencia non só que tipo 
de ocio se practicou ao longo 
da historia senón que tamén nos 
dá resposta a preguntas como: 
quen o practica, cando, onde, 
como, por que e para que. En 
definitiva, dános información 

para coñecer un pouquiño máis 
o noso pasado, a nosa cultura, 
os nosos lugares, a nosa xente, 
os seus costumes e formas de 
vida..., e aprender diso é evitar 
que caia no esquecemento. 

Pero para min, e isto é o máis 
interesante e o que o diferen-
cia doutros museos é que pode-
mos xogar. Si, interactuar, facer 
real esa práctica, volver cada-
quén ao seu tempo pasado, di-
vertirnos e vivenciar xogos cu-
nha riqueza cultural importante 
e doutras culturas que, de non 
ser aquí, seguramente non co-
ñeceriamos nin nunca teriamos 
a oportunidade de practicalos. 
Este é o lugar idóneo para que 
conflúan as distintas xeracións. 
Por un lado, as crianzas teñen 
a oportunidade de coñecer no-
vos xogos, aprender a xogar e a 
construír brinquedos... pois den-
de que as novas tecnoloxías da 
información e a comunicación 
irromperon nas nosas vidas, o 
noso patrimonio lúdico foise es-
quecendo e minguando pouco 
a pouco. E por outro, as persoas 
maiores reviven en moitos casos 

O MELGA, un museo para visitar en Ponteceso / XOGUETAINAS E BRINQUETAINAS



72 REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 71 • XUÑO 2018

a súa infancia, a súa adolescen-
cia ou simplemente o seu tem-
po pasado. Lembran os seus di-
vertimentos, os seus nomes, as 
regras... en definitiva, recuperan 
a memoria histórica dos seus xo-
gos e axudan a mantela viva. 

Tanto unha sala como a outra 
contan con pequenos espazos 
para xogar, para vivir esa prác-
tica lúdica da que demos con-
ta en parágrafos anteriores de 
forma xenérica, e ademais é     
unha das características a so-
bresaír deste museo, como xa 
dixemos tamén. Pero á parte 
destas dúas salas nas que se fa-
cilita a práctica, o MELGA con-
ta no exterior cun campo amplo, 
3.000 m2, que a día de hoxe non 
está debidamente acondiciona-
do para xogar. Aínda que é ben 
certo que antigamente non ha-
bía espazos específicos para tal 
fin, pois eran as corredoiras, ca-
miños, prazas ou calquera outro 
lugar da natureza os que se em-
pregaban para xogar e divertir-
se. A idea do seu director é que 
este campo nun futuro se con-
verta nun parque temático do 
xogo e o deporte tradicional. 
Así e todo, durante estes anos 
xa estivo activo, pois nel realíza-
se o campionato de Tirabalas, o 
aberto de Billa, e é o lugar de 
práctica de diversos xogos can-
do veñen de visita grandes gru-
pos e o tempo acompaña, como 
por exemplo: “recollida de ma-
zarocas”, “tirafungueiro”, “bir-
los”, “as varas”, “carrilanas”, 
“varapau”, “a ra”, “a chave”, 
“a choucha”, “a turra da maro-
ma”... entre moitos outros. Ade-
mais, o MELGA organiza outras 
actividades como a “Baixada de 
carretas, carros e carrilanas” po-
las festas da Barquiña en Pon-
teceso, así como tamén rutas e 
encontros de bicicletas clásicas 
en diversos concellos. 

A EXISTENCIA DESTE TIPO 
DE INSTITUCIÓNS.
Institucións destas característi-
cas son un acerto e a súa exis-
tencia é imprescindible para ter 
coñecemento a partir dunha vi-

sión etnolúdica, que rara vez 
existe, da evolución da huma-
nidade, dos pobos e do ser hu-
mano. Con elas estamos velan-
do o legado patrimonial e polo 
tanto é necesario que os órga-
nos de goberno corresponden-
tes e as administracións públicas 
as apoien e lles dean cobertura 
para que poidan existir e perdu-
rar. 

En Galicia temos numerosas 
asociacións e colectivos (“Aso-
ciación Galega do Xogo Popu-
lar e Tradicional”, “Brinquedia, 
Rede Galega do Xogo Tradi-
cional”, “Asociación Cultural 
Dorna”, “Clube de Amigos da 
Chave de Ferrolterra”, o pro-
pio Consello da Cultura Ga-
lega, “Tempo de Xogar”, “O 
Varal”, “Xotramu”, entre moi-
tas outras), empresas privadas 
(“Etnoga, Patrimonio Cultural”, 
“Miudiño”, “Xandobela, Educa-
ción e Dinamización Sociocultu-
ral”, “Xeneme, Intervención So-
cial”...) e museos (a parte do 
MELGA podemos visitar o “Mu-
seo da Capela”, “Museo Gale-
go do Xoguete”, “Museo Gale-
go da Marioneta”, “O Recuncho 
das Argalladas”...) que desen-
volven as súas actividades (ou 
parte delas) de creación, ela-
boración, divulgación, promo-
ción... ao redor do xoguete, do 
xogo e do deporte tradicional. 
Isto pódese facer porque somos 
unha das comunidades, xunto 
co País Vasco, Cataluña, Andalu-
cía e Canarias, que máis riqueza 
lúdica posúe. Aínda así, boto en 
falta formación específica nes-
te eido. Cursos específicos, se-
minarios e incluso un título pro-
pio de Monitor/a de Xogos e 
Deportes Tradicionais serían un 
complemento máis para a xen-
te que traballa e está vinculada 
con este campo, xa que a edu-
cación formal (nin os ciclos for-
mativos existentes nin as ca-
rreiras universitarias vixentes 
vencelladas á actividade física e 
o deporte) non ofrece esta posi-
bilidade. 

O xogo tradicional mantívose 
vivo ao longo dos tempos gra-
zas á transmisión oral que se 
fixo del e á práctica por parte de 
quen o coñecía. Se non conti-
nuamos con esta dinámica que-
dará o seu reflexo tan só plas-
mado en textos e en vitrinas. 
Por iso o feito de que o MELGA 
vaia máis alá, utilizando a prác-
tica real do xogo, merece polo 
menos apoio, recoñecemento 
e visitas. Destas últimas non ca-
rece, pois dende a súa inaugu-
ración a finais de setembro de 
2013 ata o verán de 2017 xa le-
vaba máis de 18.000 visitas, tan-
to de escolares de todas as ida-
des (educación infantil, primaria, 
ESO, ciclos formativos, universi-
dade), como de asociacións cul-
turais, deportivas, centros e re-
sidencias de persoas maiores, e 
un longo etcétera. 

XOGUETAINAS E BRINQUETAINAS / O MELGA, un museo para visitar en Ponteceso
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UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

MESTRADO UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOXÍA 
FACULTADE DE C. DA EDUCACIÓN 

CURSO 2018 – 2019

   DURACIÓN: 1 curso académico (60 ECTS) 
   NÚMERO DE PRAZAS: 23
   1ª PREINSCRICIÓN: do 24 de xuño ata o 3 de xullo  2ª PREINSCRICIÓN: do 16 ao 31 de agosto

INFORMACIÓN 
    tmayan@udc.es

Telf: 981167000/ext 4640
http://estudos.udc.es/gl/study/start/4511V01   

http://www.educacion.udc.es/?pagina=table&id_titulacion=500

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

MESTRADO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, XESTIÓN E INNOVACIÓN
 DE INSTITUCIÓNS ESCOLARES E SOCIOEDUCATIVAS 

FACULTADE DE C. DA EDUCACIÓN 
CURSO 2018 – 2019

   DURACIÓN: 1 curso académico (60 ECTS) 
   NÚMERO DE PRAZAS: 23
   1ª PREINSCRICIÓN: do 24 de xuño ata o 3 de xullo  2ª PREINSCRICIÓN: do 16 ao 31 de agosto

INFORMACIÓN 
 paula.rios.dedeus@udc.es 
Telf: 981167000/ext 4640

 http://estudos.udc.es/gl/study/start/4512V01
http://www.educacion.udc.es/?pagina=table&id_titulacion=600

PUBLICIDADE

UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

MESTRADO UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN    
INFANTIL E PRIMARIA

FACULTADE DE C. DA EDUCACIÓN 
CURSO 2018 – 2019 

Título conxunto das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo

DURACIÓN: 1 curso académico (60 ECTS) 
NÚMERO DE PRAZAS: 20 por universidade 
1ª PREINSCRICIÓN: do 24 de xuño ata o 3 de xullo  2ª PREINSCRICIÓN: do 16 ao 31 de agosto

INFORMACIÓN 
Telf: 981167000/ext 4640 - susg@udc.es

http://estudos.udc.es/gl/study/start/4534V01
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Nome Aldea Nova             

                                         

Propietario e xestor Concello de Narón / Pename SL

Enderezo Lagoela s/n, San Estevo de Sedes,15596 
- Narón (A Coruña)  

Ano de creación 2002

Teléfono 608048031 / 981368382

Web http://www.aldeanova.com/

e-mail aldeanovagranja@gmail.com

Infraestruturas Aínda que o albergue é de 12 dormi-
torios (40 prazas), ten capacidade para 
realizar actividades até 150 persoas. 
Conta con cociña, comedor,  talleres e 
laboratorios, planetario, apiario, casa 
museo, zona de xogos populares, in-
vernadoiro e hortas, reprodución dun 
dolmen e un castro, galiñeiro e cortes.

Recursos do contorno

Araceli Serantes Pazos
Universidade da Coruña
boli@udc.es

Granxas Escolas de Galicia

ISSN: 1132-8932
Páx. 74-77

As Granxas Escola son, dentro do conxunto dos Equipa-
mentos para a Educación Ambiental, a tipoloxía máis an-

tiga e característica do Estado español. Estas granxas com-
parten como obxectivo común facilitaren a experiencia de 
vivir no medio rural de forma consciente e activa. A través 
dunha serie de actividades e obradoiros, permiten desenvol-
ver tarefas agropecuarias sostibles e de baixo impacto, ao 
tempo que recoñecer as características do contorno inmedia-
to e a dependencia das persoas co seu medio. 

Desde o punto de vista metodolóxico, parte de principios 
ben achegados á Escola Nova, á Escola Activa e ao constru-
tivismo, nun ambiente de innovación e experimentación; a 
súa filosofía baséase en aprender facendo, en “pensar coas 
mans”, en observar procesos, investigar, recoller datos e fo-
mentar unha actitude crítica e de curiosidade. Nestas expe-
riencias resulta tan importante coñecer e adquirir habilidades 
como posibilitar a convivencia nun medio diferente, así como 
adquirir hábitos de respecto ao medio. 

No contexto galego, moitas destas experiencias teñen como 
piar da súa proposta educativa o coñecemento e respecto á 
cultura propia, facilitan a inmersión lingüística e valorizan as-
pectos de carácter antropolóxico, etnográfico e culturais (fes-
tas, xogos, gastronomía, cancións...). Emporiso, atopamos 
outras experiencias menos comprometidas, nas que as activi-
dades non responden a prácticas e modos de vida caracterís-
ticos da realidade galega.

As actividades ofertadas son similares, e teñen que ver co 
coidado dos animais da granxa (moitos de especies autócto-
nas galegas), o coidado e cultivo en hortas e invernadoiros, o 
mantemento das árbores froiteiras, a transformación dos ali-
mentos (pan, manteiga, marmeladas, biscoitos...), a realiza-
ción de obradoiros monográficos (ecoloxía, meteoroloxía, ar-
quitectura popular, música, danza, reciclado, ungüentos...) e 
rutas pola contorna natural. Algunhas ofrecen tamén activida-
des de multiaventura.

As pioneiras contaban con instalacións suficientes para aco-
lleren os grupos por varios días; na actualidade –e debido 
aos cambios no sistema educativo–, a maior parte delas de-

ben conformarse con realizaren estancias de medio día ou de 
todo o día. Na Galicia, todas as iniciativas son de carácter pri-
vado. Están abertas durante todo o ano e ofrecen propostas 
educativas para grupos organizados e cursos de formación; 
no verán ofrecen campamentos e moitas ofertan o aluguei-
ro das instalacións para desenvolveren actividades ou realiza-
ren celebracións.



Nome Aldea Nova             

                                         

Propietario e xestor Concello de Narón / Pename SL

Enderezo Lagoela s/n, San Estevo de Sedes,15596 
- Narón (A Coruña)  

Ano de creación 2002

Teléfono 608048031 / 981368382

Web http://www.aldeanova.com/

e-mail aldeanovagranja@gmail.com

Infraestruturas Aínda que o albergue é de 12 dormi-
torios (40 prazas), ten capacidade para 
realizar actividades até 150 persoas. 
Conta con cociña, comedor,  talleres e 
laboratorios, planetario, apiario, casa 
museo, zona de xogos populares, in-
vernadoiro e hortas, reprodución dun 
dolmen e un castro, galiñeiro e cortes.

Granxas Escolares de Galicia / RECURSOS DO CONTORNO

Nome Granxa A Casa do Queixo    

                                                  

Propietario e xestor Cooperativa Gelga

Enderezo Casal de Abaixo. Grixalba. 15816 - So-
brado dos Monxes (A Coruña) 

Ano de creación 2002

Teléfono 981 195 729 / 650 955 265

Web http://www.casadoqueixo.com/web/

e-mail info@casadoqueixo.com

Infraestruturas Albergue con 4 dormitorios (60 prazas), 
zoo de animais domésticos, hortas e 
invernadoiro, museo do queixo, 2 au-
las-taller, pallar, zonas verdes, es-
tanque, comedor e restaurante.

Nome Granxa de Barreiros   

                                                 

Propietario e xestor Instituto Galego de Educación Medio-
ambiental A Ponticela

Enderezo Estrada de Sarria - Portomarín, km 54. 
Lugar de Ortoá, Sarria (Lugo)

Ano de creación 1939 (a máis antiga do Estado es-
pañol)

Teléfono 982 533 656 / 698 129 000

Web http://granxadebarreiros.com

e-mail info@granxadebarreiros.com

Infraestruturas Albergue con habitacións (50 prazas), 
comedor, palleira na que se realizan os 
talleres, horta, cortes, xardíns, piscina, 
sala de reunión e amplas zonas de lecer.

Nome Granxa Escola Belelle

Propietario e xestor Pename SL

Enderezo Lugar de Pename, 15. 15510 - Neda (A 
Coruña)

Ano de creación 1996

Teléfono 608 383 083

Web https://www.facebook.com/G.E.Belelle/

e-mail granjabelelle@gmail.com

Infraestruturas As actividades da granxa compaxínanse 
coas da escola de equitación. Dispón 
de numerosos recintos para aves e di- 
ferentes mamíferos autóctonos e exóti-
cos, picadeiros e cortes, taller e unha 
zona cuberta. Non ten posibilidades 
para durmir.

Nome Granxa Escola Bergando

                                                  

Propietario e xestor Colexio Santa Apolonia

Enderezo Monte Bergando. Negreira (A Coruña) 

Ano de creación 2009

Teléfono 649 466 390 / 981 52 13 57

Web http://www.granjaescuelabergando.es/

e-mail granjamedioambientalbergando@
gmail.com

Infraestruturas Ten capacidade para aloxar en dormi-
torios con cociña e comedor. Aulas, 
currais, picadeiro, piscina, hortas, in-
vernadoiro e zona de actividades de-
portivas. A contorna consérvase para o 
silvo-pastoreo e críase a raza autóctona 
de cabalo galego.



RECURSOS DO CONTORNO / Granxas Escolares de Galicia 

Nome Granxa Ecolóxica         

                                             

Propietario e xestor Concello de Vilasantar /aberto concur-
so para súa xestión.

Enderezo A Matés, 15807 - Vilasantar (A Coruña) 

Ano de creación 2003

Teléfono 981 77 74 67

Infraestruturas O edificio principal conta cunha co-
ciña e comedor, despachos, unha aula 
e 7 dormitorios (26 camas); no exte-        
rior están os talleres e laboratorios, 
hortas, 2 invernadoiros, unha corte e 
un galiñeiro. A finca está pechada.

Nome Casa Grande de Xanceda

                                                    

Propietario e xestor Casa Grande de Xanceda Sociedade 
Agraria de Transformación

Enderezo Estrada AC 524. 15685 - Mesía (A 
Coruña) 

Ano de creación 2011

Teléfono 981 687 007

Web http://www.casagrandexanceda.com

e-mail info@casagrandexanceda.com

Infraestruturas Ecozoo, ecohorta, cortes, fábrica de 
iogur, sala de muxir, prados, palleira 
con zona de xogos (mínimo 15-máximo 
50 persoas / actividade). Non ten ca-
pacidade de aloxamento. Recomend-
ables as visitas en familia: actividades 
dirixidas ao público infantil.

Nome Granxa Garabullos         

                                          

Propietario e xestor Asociación revolta Natural

Enderezo Lugar de Arrega, 23, 27377 – Sistallo - 
Cospeito (Lugo) 

Ano de creación 2009

Teléfono 600 03 49 07

Web http://www.garabullos.com / https://
www.facebook.com/garabullos/

Infraestruturas Rodeado de bosque autóctono 
(castiñeiros, carballos, bidueiros...) na 
Terra Chá. Conta con hortas, currais, 
talleres e forno. O albergue ten capaci-
dade para aloxar 26 persoas.

Nome A Fervenza da Toxa (Ferven-
zaventura)          

                                           

Propietario e xestor Sociedade Limitada

Enderezo Reboreda - Abades, 6 - 36589 - Silleda 
- Pontevedra  

Ano de creación 2008

Teléfono 986 696622 / 695069933

Web http://www.fervenzaventura.com/

e-mail info@fervenzaventura.com

Infraestruturas Preto da Fervenza da Toxa, ten capaci-
dade para traballar con 200 persoas 
ao tempo e aloxar a 100. Conta cunha 
zona agraria, instalacións gandeiras, 
zona deportiva e de multiaventura, 
ademais da zona de talleres e come-
dores. Na actualidade a súa oferta está 
máis baseada no deporte e multiaven-
tura.



Granxas Escolares de Galicia / RECURSOS DO CONTORNO

Nome Granxa Escola do Rexo      

                                                

Propietario e xestor Fundación Ramón González Ferreiro

Enderezo Lugar do Rexo. Requeixo de Valverde - 
32667 - Allariz (Ourense)

Ano de creación 2009

Teléfono 988436182 / 988 441 175

Web http://fundacionrgf.org/cea-orexo/

e-mail cea.orexo@fundacionrgf.org

Infraestruturas Situado na Reserva da Biosfera da Área 
de Allariz, consta de aulas, granxa e 
queixería, mesturando no programa o 
coñecemento do espazo natural coas 
iniciativas de desenvolvemento rural. 
O edificio é bioconstruído, utilizando 
criterios bioclimáticos, empregándose 
tamén como recurso educativo. As ac-
tividades realízanse con grupos de até 
50 persoas; o aloxamento nas activi-
dades de varios días é no albergue da 
fundación.

Nome Casa Escola Serantellos            

                                      

Propietario e xestor Padres Salesianos

Enderezo R/ Serantellos, 1 – 36639 - Castrelo, 
Cambados (Pontevedra)  

Ano de creación 1997

Teléfono 639 030 802

e-mail granxaescola@nsm.salesianos.es

Infraestruturas Albergue con 7 habitacións (60 prazas), 
comedor, talleres, horta, cortes, 
xardíns, pistas deportivas e sala de reu-
nión. Só ofrece actividades (de un ou 
varios días) durante o período escolar.

Nome Granxa El Kiriko 

                                         

Enderezo Soutosico, 20 - Fornelo de Montes 
(Pontevedra)

Ano de creación 2004

Teléfono 986 76 86 00 / 687 57 80 19

Web www.kirikonatura.com

e-mail reservas@kirikonatura.com

Infraestruturas Pensado fundamentalmente para ac-
tividades de ocio activo nunha finca 
de 11 hectáreas ao lado dun encoro. 
Conta cun albergue para 110 persoas 
en 4 dormitorios, e capacidade para 
150 persoas en actividades de un día. 
As instalacións interiores complétanse 
con comedor, biblioteca e talleres; as 
exteriores contan con zona de xogos, 
rocódromo, piscina, anfiteatro, hortas, 
invernadoiros, cortes etc.

Nome Granxa do Souto, Centro de 
actividades ecuestres                

                                  

Propietario e xestor Empresa familiar

Enderezo Mera de Baixo. O Souto. 15349 -         
Ortigueira (A Coruña)  

Ano de creación 1999

Teléfono 619 420 792 / 606 620 201

Web http://www.granxadosouto.es/

e-mail info@granxadosouto.es

Infraestruturas Capacidade de aloxar en 2 dormito-
rios (24 prazas). Ademais do albergue 
conta con comedor e salas multiuso, 
cortes, pistas cubertas e picadeiro, aula 
da natureza e horta.
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ACTUALIDADE DA POLÍTICA EDUCATIVA
• Morre o Pacto pola Educación?: A subcomi-
sión (do Pacto Social pola Educación) do Con-
greso, que trataba de elaborar un pacto pola 
educación, parou. Non sabemos se o motivo 
esgrimido polo PSOE -falta de compromiso or-
zamentario do Goberno para chegar a un 5% 
do PIB, por debaixo aínda así dunha porcenta-
xe comparable á doutros países do entorno- é 
o verdadeiro detonante que fixo que tamén se 
retirasen o resto dos partidos, agás Ciudadanos 
e PP. A deriva que tiña esta subcomisión xa viña 
sendo preocupante: daba a impresión de que 
a súa existencia estaba evitando a mobilización 
contra a LOMCE, lei que se está consolidando. 
Ademais, a relixión estaba como punto a abor-
dar no pacto cun texto que presumía que segui-
ría na educación. E tamén a posible ampliación 
dos concertos educativos, facendo obrigatorias 
as etapas de Infantil ao completo e o Bachare-
lato, facían que a Subcomisión estivese carga-
da de malos presaxios. Agardemos que unha 
nova maioría progresista aborde un pacto que 
garanta a centralidade do ensino público, laico, 
de calidade e compensador das desigualda-
des, entre elas a das linguas minorizadas. Entre 
tanto, a Plataforma estatal pola escola pública 
(sindicatos, CEAPA, MRP...) segue a demandar a 
derrogación da LOMCE e o aumento da finan-
ciación pública.

• Aprobouse na Comisión de Educación do 
Congreso unha proposición non de lei POR 
UNHA ESCOLA LAICA promovida por 40 or-
ganizacións. Ínstase ao Goberno a garantir o 
imprescindible carácter laico da educación pú-
blica, deixando a relixión confesional fóra do 
sistema educativo oficial, é dicir, do currículo 
e do ámbito escolar; e a proceder, en conse-
cuencia, á derrogación do Concordato e poste-
riores Acordos co Vaticano, así como dos acor-
dos subscritos con outras confesións relixiosas. 
Esta proposición supón un avance no proceso 
de conseguir unha escola laica e que os cida-
dáns tomen boa nota de quen non respecta a 
vontade popular.

• Está aberto o debate institucional sobre a 
oferta de titulacións e especializacións (e itine-
rarios) nos estudos de grao relacionados coa 
formación do profesorado e as ciencias da 
educación en Galicia, o que forma parte do 
novo mapa de titulacións universitarias.

• Está igualmente aberto o debate sobre o ac-
ceso á profesión docente, que propón a Con-
ferencia de Decanos e Decanas das Facultades 
de Educación de toda España, como informou 
a actual secretaria da Conferencia e Decana na 
USC, Carmen Morante.
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Xosé Ramos Rodríguez
Antón Costa Rico
Nova Escola Galega
jose.ramos.rodriguez@edu.xunta.es

anton.costa@usc.es

ISSN: 1132-8932
Páx. 78-81
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PANORAULA

• Mantense a conflitividade en 
Vigo a causa do novo mapa es-
colar que quere impor a Conse-
llería de Educación. A delimita-
ción das novas catro áreas “non 
garante o acceso a prazas esco-
lares de ensino público en igual-
dade de condicións, favore-
ce desequilibrios nas ratios do 
alumnado nas aulas entre cen-
tros e fai perigar varios proxec-
tos educativos en marcha” se-
gundo FOANPAS, que lidera a 
protesta desde hai varios me-
ses, co apoio sindical.

ARREDOR DA 
GALEGUIZACIÓN
• Rosalía vive. Ano que pasa 
e cobra máis forza a celebra-
ción escolar arredor de Rosalía 
de Castro. Un impulso colectivo 
e amoroso que procura vence-
llar as novas xeracións con todo 
o que significa a Rosalía cívica, 
galega e loitadora pola dignida-
de das mulleres como parte da 
humanidade. Beizóns para quen 
iniciaron esta ruta.

• A RAG alertou o pasado día 
21 de febreiro, Día internacio-
nal da lingua materna, sobre a 
situación de vulnerabilidade da 
lingua galega, a pesar dos seus 
1,3 millóns de falantes habituais, 
debida directamente á falta de 
transmisión interxeracional e, xa 
que logo, á mingua no uso do 
galego por parte da xente máis 
nova, especialmente nos ám-
bitos urbanos e periurbanos. A 
alerta baseouse na información 
ofrecida por Lingua e sociedade 
en Galicia. Resumo de resulta-
dos 1992–2016, unha nova pu-
blicación da RAG. “Algo está 
fallando cando unha parte cre-
cente dos galegos sente unha 
presión cada vez máis forte para 
abandonar o galego e adoptar 
o castelán”.

• A edición de libros en galego 
descendeu un 33,6% na última 
década, segundo datos publica-
dos polo INE sobre produción 
editorial. Dos 1470 títulos de li-
bros e folletos de 2006 pasou-
se aos 976 actuais. Case a me-

tade dos títulos enmárcanse nas 
categorías de literatura, historia 
e crítica literaria, sendo a meta-
de destes títulos dirixidos ao pú-
blico infantil e xuvenil; 217 títu-
los son libros de texto, 122 son 
publicacións oficiais e logo unha 
ampla diversidade de temas.

• Novos Ataques. Estamos 
afeitos a recibir ataques á nosa 
lingua, a pesar da situación de 
evidente desvantaxe na que 
está. Agora teremos unha nova 
retesía, esta vez procedente de 
fóra. Coa aplicación do artigo 
155 en Cataluña parece que se 
levantan novas ofensivas: estase 
promovendo unha iniciativa le-
xislativa popular (ILP) para “pro-
texer os dereitos dos hispanofa-
lantes” en Cataluña, Euskadi e 
Galicia. Para nós, nada novo. 
Pero si é novo o momento, co 
partido que con máis vigor está 
apoiándoa (Ciudadanos) con al-
tas expectativas electorais e 
unha esquerda española teme-
rosa de que a defensa da pluri-
nacionalidade do Estado e das 
súas linguas -sempre algo ver-
goñenta- lle supoña unha caí-
da electoral. Pretenden que o 
castelán sexa lingua preferente 
tamén nas tres nacións, como se 

non o fose de facto, e a coofi-
cialidade unha formalidade con-
tinuamente incumprida en Gali-
cia.

• A prol da galeguización des-
de a Universidade de Vigo. Vén 
de aprobar un amplo acordo 
coa Conif de Brasil, que agrupa 
38 institutos federais (unha rede 
de máis dun millón de alum-
nos), para potenciar intercam-
bios de alumnado e profesora-
do e proxectos de I+D.

8 DE MARZO: FENDA DE 
XÉNERO
O 8 de marzo de 2018 marcará 
un fito na loita das mulleres pola 
igualdade, a mobilización e a 
sensibilización social, de modo 
que se converta nunha reivin-
dicación transversal a todos os 
partidos políticos. Ao caso, fo-
ron varios e sempre converxen-
tes os Manifestos e Declaracións 
realizadas con ocasión da data, 
entre elas unha tamén de Nova 
Escola Galega. Nós queremos 
contribuír poñendo a atención 
nalgunha estatística do ensino 
de Galicia que, a pesar de ser 
un dos espazos de maior igual-
dade, ten datos como os que 
expoñemos a continuación:

Taxas brutas de alumnado que 
se gradúa por nivel de ensinan-
za e sexo (2015).

• ESO. Homes, 74,8%; Mulle-
res, 87%.

• Bacharelato. Homes, 51,2%; 
Mulleres, 69,4%.

Número de graduados en educa-
ción superior en ciencias, matemá-
ticas e tecnoloxía por 1.000 habi-
tantes da poboación de 20 a 29 
anos por sexo. 

• Homes: 15,6

• Mulleres: 10,6

=> Fenda de especia-
lidade por estereotipo 
de prestixio académi-
co-profesional.

Ensinanza non universitaria. Pro-
fesorado en centros de titulari-
dade pública segundo o sexo 
(2017).

• Homes: 8.288

• Mulleres: 19.948

Inspectores/as de educación en 
Galicia (2018).

• Homes: 49

• Mulleres: 29

=> Fenda de cargos.

Porcentaxe de estudantes titu-
lados nas universidades galegas 
por sexo (2015 e 2016).

• Homes: 40%

• Mulleres: 60%

Teses doutorais aprobadas nas 
universidades públicas por sexo e 
idade (2015).

• Homes: 431

• Mulleres: 389

=> Fenda nos estudos 
de posgrao.

Profesores de educación univer-
sitaria por categoría (2016).

• Titulares de Universidade

• Mulleres: 41,2%

Profesores de educación universi-
taria por categoría (2016).

• Catedráticos de Universidade

• Mulleres: 22,8%

=> Fenda de acceso a 
postos de maior pres-
tixio.

Elaboración propia (X. Ramos) a partir dos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE).
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INICIATIVAS E PROXECTOS
• IES Carlos Casares de Viana 
do Bolo vén traballando desde 
o curso 2001-02 na resolución 
dialogada de conflitos a tra-
vés da constitución dun equipo 
de mediación escolar. Daque-
la constituíron grupos de traba-
llo integrados por profesorado 
dos dous centros educativos -de 
primaria e secundaria- de Viana, 
onde nacera o noso recordado 
compañeiro Suso Jares, e abri-
ron paso á experiencia que de-
nominaron “senda da conviven-
cia”. 

Recordan no centro que Xesús 
R. Jares é, sen ningunha dúbida, 
un dos máximos expoñentes da 
educación para a paz. Catedráti-
co de Didáctica na Universidade 
da Coruña, presidente da Aso-
ciación Española de Investiga-
ción para a Paz, autor de nume-
rosas publicacións, foi pioneiro 
nos movementos de renovación 
pedagóxica e fundou en 1983 o 
colectivo Educadores pola Paz 
dentro de Nova Escola Galega. 
Eles senten un profundo reco-
ñecemento polo seu traballo e 
queren seguir co camiño que el 
comezou a transitar e inspirar.

Por iso dende este centro en 
colaboración con institucións, 
como o colombiano Centro 

Cultural y Educativo Español 
(CCEE) Reyes Católicos, a Uni-
versidade Católica de Colom-
bia, a Axencia Española de Coo-
peración Internacional para o 
Desenvolvemento (AECID), na 
súa sede de Cartaxena de Indias 
(Colombia), a UNESCO e a Fun-
dación Área Andina danlle unha 
dimensión internacional a esta 
forma de traballar pola convi-
vencia coa creación da Escola 
de Mediación Xesús R. Jares. 
Nos tres anos de vida do grupo, 
docentes deste centro e da rede 
xa impartiron relatorios e cursos 
de formación en Colombia, Mé-
xico, Ecuador e Costa Rica.

Nesa mesma liña, todos os anos 
segue a celebrarse (ademais das 
Xornadas da Paz galaico-portu-
guesas) unha iniciativa fermo-
sa e complexa, como son os En-
contros de Centros para unha 
Convivencia Positiva, que reú-
ne varias escolas e institutos de 
toda Galicia para intercambia-
ren experiencias de boa convi-
vencia. O curso pasado tiveron 
lugar precisamente no IES Car-
los Casares de Viana e este cur-
so celebraranse no IES Fontexe-
ría de Muros a finais do mes de 
abril. Fermosas iniciativas que 
de seguro encherían de satisfac-
ción a Suso.

• Ponte nas Ondas promove 
a súa Candidatura á Lista das 
mellores prácticas co patrimo-
nio cultural inmaterial da UNES-
CO, cunha constante actuación 
desde 1995 en relación co patri-
monio inmaterial galego-portu-
gués. Estamos con eles.

• O IES de Salvaterra e o CEP 
Carlos Casares de Salvaterra 
de Miño participan, como úni-
cos centros do Estado, na crea-
ción dunha guía europea para o 
profesorado dos territorios nos 
que se dan realidades plurilin-
gües (guía do perfil do docente 
plurilingüe, con certificación de 
competencias, con atención á 
promoción das linguas propias, 
formando parte do programas 
Erasmus+K2.)

RECURSOS, MATERIAIS E 
PUBLICACIÓNS
Unha breve anotación das se-
guintes referencias:

• Milleiro Sánchez, Moreira Do-
campo (2017): Memorias de sal 
e terra. O ensino no concello de 
Marín (1867-1940). Pontevedra: 
Deputación Provincial.

• Estarque Vila, J. (2016): 50 
años del Conservatorio de Vigo. 
Pontevedra: Deputación Provin-
cia.

• Pardo de Neyra (2017): Di-
dáctica da lingua e da literatura 
galegas. A Estrada: ed. Ferven-
za (materiais de aula desde o ci-
nema galego).

• Do Pico Orjais et alii (2017): O 
legado sonoro de Jacinta Landa 
Vaz. Galiza, Portugal e Extrema-
dura. Santiago: A central folque 
(libro-disco).

• Rodríguez, Anaír (2018). Pio-
neiras. Vigo: Xerais.

• Pombo Sánchez (2017): La 
derrota de la razón. Barcelo-
na: Xoroi (a figura do educador 
Korczak, desde Compostela).

• Gómez Vázquez, Mosteiro 
García (2017): Identidades de 
género, trabajo, conocimiento 
y educación: desafíos y retos en 
el contexto internacional. San-
tiago: Editora da Universidade 
de Santiago.

• Montero Mesa, Gewerc Ba-
rujel (2017): Una historia, cuatro 
historias. Acompañar proyectos 
de innovación educativa con las 
TIC. Barcelona: Graó.

ENCONTROS E XORNADAS
• No inicio de abril celebráron-
se as II Jornadas de formaçon 
da Escola Semente de Lugo, 
coa temática dos retos da edu-
cación galega neste século XXI 
e a presenza de técnicos da 
educación de Euskadi e de Ca-
taluña, ademais dos e das gale-
gas.

PANORAULA
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• Tamén en Ourense se reali-
zou o encontro “A educación 
dende o compromiso co te-
rritorio” achegándose ás se-
guintes experiencias de de-                     
senvolvemento rural: Lodoselo, 
Vilardevós, As Pontes e Cervan-
tes, entre outras.

• Alén de Galicia, celebráronse 
a fins do pasado xaneiro os XXX 
Encontros dos MRP de todo o 
Estado: tiveron lugar en El Prat 
de Llobregat coa temática “Ha-
cia un mundo más justo: aulas 
que respetan y abrazan”. O IV 
Congreso estatal dos MRP ti-
vera lugar en Segovia en 2014, 
ao que seguiron os Encontros 
anuais de 2016 e 2017,celebra-
dos en Alicante e en Cuenca.

UN NOME PARA 
RECORDAR
O de Carlos García Martínez, o 
director e ademais fundamental 
impulsor do Museo do Pobo Ga-
lego, a institución nosa que leva 
recibido nas súas salas numero-
sísimos grupos de escolares de 
toda Galicia, e desde a que se 
veñen trasladando imaxes e re-
presentacións didácticas sobre a 
nosa cultura tradicional, piar do 
noso presente.

PANORAULA

PREMIOS 
EDUCACOMPOSTELA 
Na X edición dos Premios Edu-
cacompostela convocados por 
Nova Escola Galega e o Conce-
llo de Santiago, os galardóns re-
caeron nas seguintes propostas:

• CuntiStar, do CPI Aurelio Mar-
celino Rey García, de Cuntis 
(Pontevedra), galardoado co pri-
meiro premio. O xurado valorou 
a temática que trata e a diver-
sidade de recursos educativos 
que propón, e pareceulle es-
pecialmente relevante a xustifi-
cación que amosa o proxecto e 
o grao de implicación do alum-
nado no seu desenvolvemento, 
así coma o seu impacto na co-
munidade educativa. Cómpre 
destacar igualmente a atención 
prestada á fenda de xénero no 
contexto dixital e as respostas 
que ofrece o material para pro-
mover o uso e difusión da lingua 
galega a través dos videoxogos, 
a robótica e os medios audiovi-
suais.

• Proxecto internivel e intere-
tapa de Mitoloxía dende a bi-
blioteca, que levou o segundo 
premio; pertence a Xosé Ca-
bido Pérez, do IES Fontexería 
de Muros (A Coruña); a Maiu-
ca Cortón Tesouro, do CEIP Fe-
lipe de Castro de Noia e a Ali-
cia Nimo Liboreiro, do Pepe de 

Xan Baña de Santa Comba. Des-
taca por empregar a biblioteca 
escolar como núcleo vertebra-
dor da revalorización e da difu-
sión da cultura clásica, e por ser 
quen de aplicar as novas tecno-
loxías para crear coñecemen-
tos e aprendizaxes, ademais de 
como vía de cooperación e cola-
boración entre centros.

• Auga doce, do CEIP de Ba-
routa, de Ames (A Coruña), aca-
dou o terceiro premio. Esta pro-
posta permite o coñecemento e 
a interacción co medio a partir 
dunha contextualización para o 
alumnado e a comunidade edu-
cativa; en definitiva, promove a 
implicación e o sentido de per-
tenza na comunidade educativa.

Mencións especiais: O xurado 
quixo distinguir tamén dous tra-
ballos cunha mención especial. 
Un deles é Longa ollada pola 
Ruta Translatio, do IES Plurilin-
güe A Cachada de Boiro (A Co-
ruña), que ten unha acertada 
liña de traballo para revalorizar a 
identidade cultural empregando 
as tecnoloxías do coñecemento; 
e o traballo de Silvia López Gó-
mez, denominado Pirillán, pola 
súa orixinalidade e o seu valor 
para educar en afectos e emo-
cións.

Entrega de premios dos Educacompostela. Fonte: La Voz de Galicia.
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EXPERIENCIAS

Digital Learning Day (http://www.digitallearningday.org/about-dlday/). No 
“Día da aprendizaxe dixital”, celebrado o 22 de febreiro, preténdese difundir 
prácticas innovadoras do profesorado a través de diferentes eventos tales como 
actividades nas aulas, celebracións escolares, conferencias… En definitiva, tráta-
se de colaborar con compañeiros e compañeiras de todo o mundo para compar-
tir ideas e coñecer novas ferramentas dixitais. Aínda que esta celebración se ini-
ciou nos EEUU calquera docente do mundo pode unirse e participar. No contexto 
español o único participante é galego. Trátase dun workshop que leva por título 
“Teachers-shakers & students-makers” e contextualizado en Monforte de Lemos.

Longa Ollada pola Ruta Translatio (http://longaolladapolarutatranslatio.
blogspot.com.es/). Este proxecto de innovación interdisciplinaria que nace no IES 
Plurilingüe A Cachada de Boiro pretende, mediante a utilización das TIC, poñer en 
valor o Camiño de Santiago ao seu paso pola comarca do Barbanza. Nas distintas 
materias da ESO traballan con ferramentas como MIT, Atavist ou Scratch coas que 
programan videoxogos, deseñan guías de lecturas dixitais con booktrailers e vi-
deoanálises ou crean pezas audiovisuais.

Cinema en curso (http://www.cinemaencurs.org/gl/o-programa). Proxecto 
que se iniciou en Cataluña hai doce anos e que chegou a Galicia no curso 2013-
2014. Os obxectivos desta iniciativa son achegar a arte do cine aos nenos e ne-
nas e desenvolver as potencialidades pedagóxicas da creación cinematográfi-
ca no contexto educativo. Na actualidade participan nesta experiencia o CEIP 
A Rúa (Cangas), o CEIP de Tenorio (Cotobade), o CPI Uxío Novoneira (Pedrafi-
ta do Cebreiro) e o IES de Fene (Fene). Nestes centros artéllase un proxecto ci-
nematográfico no que está moi presente a experimentación e a reflexión, e no 
que o alumnado é o protagonista de todo o proceso (dende o guión ata a mon-
taxe). Ao longo do curso escolar organízanse obradoiros impartidos por cineas-
tas e o equipo de docentes e, despois de realizar prácticas con móbiles, cáma-
ras e equipos profesionais, o alumnado realiza as súas curtametraxes cun equipo 
de rodaxe profesional.

FERRAMENTAS

SocialWire (https://www.socialwire.es/). Trátase dun entorno colaborativo 
de ensino-aprendizaxe creado e desenvolvido de forma conxunta polo La-
boratorio de Redes da Universidade de Vigo e a spin-off asociada SocialWire 
Labs. Esta plataforma gratuíta permite aos/ás docentes crear grupos e avaliar 
o traballo do alumnado de xeito tradicional, a través por exemplo de test, ou 
empregando as bases da gamificación usando para elo un sistema de pun-
tos de xogo. Cabe sinalar ademais que un dos seus promotores achega pau-

PANORAULADIXITAL
Antía Cores Torres
antia.cores.torres@usc.es

Nerea Rodríguez Regueira
nerea.rodriguez.regueira@gmail.com

Grupo de Investigación Stellae (USC)
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PANORAULADIXITAL
tas de como empregar esta plataforma nas aulas nas que se traballa coa metodoloxía de 
aula invertida (https://www.theflippedclassroom.es/mi-aventura-en-socialwire-la-gamifi-
cacion-y-ahora-el-aula-invertida/). 

CuntiStar (https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_javieresco-
la.cuntistar). Aplicación para dispositivos Android creada polo EDLG e alumnado do CPI 
Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis durante o curso 2016-2017. Trátase dun xogo 
que, mediante a vinculación entre a lingua galega e as novas tecnoloxías, pon en valor a 
etnografía, o patrimonio, o deporte e o medio natural de Cuntis. Esta aplicación foi ga-
lardoada co primeiro premio Educa Compostela 2017.

Kit dixital docente (http://formacion.educalab.es/course/view.php?id=483). Banco 
de recursos e ferramentas dixitais categorizadas segundo as áreas do Marco Común de 
Competencia Dixital Docente; a saber: (1) información e alfabetización informacional, (2) 
creación de contidos dixitais, (3) resolución de problemas, (4) comunicación e colabora-
ción e (5) seguridade.

NON DEIXES DE CONSULTAR…

•	 Instagram: Outra_escola (https://www.instagram.com/outra_escola/). A través das imaxes acercámonos á 
práctica diaria dunha aula mixta de 3, 4 e 5 anos da Escola de Educación Infantil de Donramiro, na que destacan as 
actividades de experimentación, manipulación e observación.

•	 Youtube: Raúl Diego (https://www.youtube.com/user/rauldiegoo-
bregon/videos). Recompilación de vídeos titoriais sobre diferentes aplica-
cións educativas tales como: Classdojo, Pocket, Padlet, Aurasma, Kahoot! 
ou Symbaloo. Trátase de aplicacións que teñen unha fácil aplicabilidade no 
día a día das aulas e poden ser empregadas en distintos niveis educativos. 
En canto ao seu creador, Raúl Diego é un mestre e coordinador TIC de Sa-
lamanca, fundador de Innovaula, forma parte de titores en rede do INTEF e 
acadou no ano 2015 o Premio Nacional de Educación pola integración das 
TIC nos seus proxectos de aula.

•	O mundo ao revés (http://www.omundoaoreves.com/). Xestionada 
por Sonia Hermida, xornalista e comunicadora, esta páxina web ofrece ser-
vizos e novidades pensados para os cativos e cativas. Conta con diversas 
seccións, entre as que destacamos: o “catálogo de recursos” onde se pode 
seleccionar un barrio da Coruña e atopar propostas para criar, estudar, xo-
gar, formarnos, movernos ou reinventarnos e a sección de “ideas e noti-
cias”, na que se inclúen entrevistas, reportaxes ou colaboracións sobre te-
mas como a música, as viaxes, a estimulación ou a crianza.

•	 A fiestra da mestra (http://www.afiestradamestra.gal/). Páxina web 
dunha mestra na que se recollen experiencias, actividades, ideas, reflexións 
e recursos educativos en galego para empregar en Educación Infantil e Pri-
maria. Pódese seguir tamén o seu traballo en Facebook (@afiestradamestra) 
ou en Instagram (@a_fiestra_da_mestra). 
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Rudyard Kipling 
ou a saudade da 
selva

Miguel Vázquez Freire
Nova Escola Galega

arno@mundo-r.com

UN ESCRITOR VIAXEIRO
Rudyard Kipling forma parte 
dese selecto grupo de escrito-
res que acadaron en vida sona 
universal saltando por riba das 
fronteiras idiomáticas, nun tem-
po no que a difusión masiva 
dos textos literarios estaba aín-
da nos seus inicios. Foi, logo, 
un dos primeiros escritores “es-
trela”, seguindo a senda aber-
ta por Dickens e compartindo a 
popularidade de Mark Twain ou 
Jack London, todos eles tamén 
cultivadores dunha literatura di-
rixida a un público amplo, en-
tre o que se incluía a infancia e 
a mocidade. Tamén coma eles, 
o seu éxito popular trocouno en 
sospeitoso para un tipo de crí-
tica literaria elitista que de xei-
to apriorístico establece que a 
excelencia estética é necesaria-
mente incompatible coa con-
quista masiva dos lectores, polo 
que en máis dunha ocasión se 
sentiu menosprezado. Mais ato-
pará tamén bos valedores en-
tre críticos de prestixio, como o 
poeta T. S. Eliot. En 1907 é o pri-
meiro escritor de lingua inglesa 
que recibe o Premio Nobel de 
Literatura, o que supón a súa 
definitiva consagración.

Kipling nace na cidade india de 
Bombai en 1865, fillo dun profe-
sor de Escultura Arquitectónica 
especialista en arte indostánica. 
O seu pai, John Lockwood Ki-
pling, será o ilustrador dos seus 
primeiros libros. Daquela a India 
é unha posesión colonial do Im-
perio Británico (a “xoia da co-
roa”, dirase, pola súa importan-
cia económica). Como adoitaba 
facerse entre os funcionarios bri-
tánicos, el e a súa irmá queda-
rán ao coidado dunha familia en 
Londres co obxecto de recibiren 
educación na metrópole. Na súa 
autobiografía, publicada postu-
mamente, o escritor lembrará 
esa estancia como a da “casa 
dos horrores”, o que segura-
mente influíu na mitificación dos 
primeiros anos felices vividos na 
India e na dualidade da súa re-
lación co fenómeno colonialista: 

ISSN: 1132-8932
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RECENSIÓNS

se por unha parte será un defen-
sor inequívoco do Imperio e do 
seu “labor civilizador”, por outra 
manifestará sempre unha admi-
rada atracción polas formas de 
vida exuberantes e mesmo caó-
ticas da “salvaxe” India.

En 1878 ingresa nun College de 
Devon, onde destaca como un 
moi bo estudante con precoces 
habilidades literarias. Regresa 
á India en 1882 e moi cedo co-
meza a traballar na redacción de 
varios periódicos e revistas. Ne-
las publicará os seus primeiros 
contos, algúns dos cales reunirá 
en 1888 nun libro baixo o título 
Plain Tales from the Hills (Contos 
dos outeiros). En 1889 embar-
ca nunha longa viaxe trala que 
chegará á Gran Bretaña despois 
de pasar por China, Xapón e os 
Estados Unidos. Durante toda 
a súa vida será un gran viaxei-
ro, visitando numerosos países. 
Á India regresa por última vez 
en 1891, un ano antes de ca-
sar con Carrie Balestier, irmá de 
quen fora o seu editor en Esta-
dos Unidos. Nese país vivirá ca-
tro frutíferos anos nos que publi-
cará The Jungle Book (1894) e 
The Second Jungle Book (1895), 
onde aparecerán as historias 
protagonizadas por Mowgli, de 
éxito inmediato. Tamén alí escri-
be a novela Captains Curageous 
(Capitáns intrépidos) que verá a 
luz xa en 1897, cando a familia 
de Kipling se instala en Inglate-
rra, onde fixarán a súa residen-
cia definitiva a partir de 1902.

En 1900, ano da publicación da 
que moitos consideran a súa 
mellor novela, Kim, Kipling co-
bre para varios periódicos a 
guerra dos bóers en Sudáfrica. 
En 1906, un ano antes de recibir 
o Premio Nobel, publica Puck of 
Pook’s Hill (Puck do outeiro de 
Pook), unha singular homenaxe 
á historia de Inglaterra da man 
do trasno Puck, personaxe da 
comedia de Shakespeare Soño 
dunha noite de verán. Durante a 
Primeira Guerra Mundial perde 
ao seu fillo John, morto na fron-
te con tan só 18 anos. Dos seus 

tres fillos, dúas fillas e un fillo, 
sobreviralle tan só a filla menor. 
Ao morrer, en 1936, é recoñeci-
do como unha gloria nacional e 
os seus restos repousan na Aba-
día de Westminster.

KIPLING EN GALEGO
A ampla obra do escritor an-
gloindio ten escasa representa-
ción na nosa lingua. Aínda que 
aparecen tres títulos, en reali-
dade trátase tan só da tradu-
ción dun libro (o primeiro Libro 
da Selva) e dos contos que com-
poñen outro (Just so Stories for 
Little Children, 1902). Come-
cemos por estes, primeiros en 
aparecer. A colección Árbore de 
Galaxia publicou co título Así foi 
os contos que en castelán leva-
ron o título, máis aproximado 
ao orixinal, Sólo cuentos (Ana-
ya, 1988). Non me parece mala 
escolla a adoptada para a ver-
sión galega, pois en efecto case 
todos os contos inclúen esa ex-
presión: “Así foi...” como “... se 
formou a gorxa da Balea”, “... 
o Camelo conseguiu a xiba”, 
“... logrou o Leopardo as man-
chas na pel” etc. Poderiamos 
dicir logo que se trata de con-
tos didácticos se non fose por-
que as explicacións paródicas e 
fantasiosas que propón o autor 
nada teñen que ver coa realida-
de biolóxica dos procesos evo-
lutivos que en efecto deron lu-
gar aos diferentes órganos ou 
variantes do corpo dos animais 
aludidos. E non porque Kipling 
ignorase a teoría darwinista, da-
quela xa abondo asentada aín-
da que non lle faltase detracto-
res, senón porque o que dirixe 
os seus relatos non é ningún 
afán científico. Estes contos res-
ponden máis ben á longa tra-
dición das fábulas protagoniza-
das por animais, cuxa conduta é 
adoptada como ensinanza mo-
ral para orientación da conduta 
humana. Mais tamén respecto 
delas, a opción proposta por Ki-
pling ofrece variantes persoais. 
Os seus animais non reproducen 
os carácteres tópicos (a zorra as-
tuta, a formiga traballadora...) 

nin ilustran modelos de com-
portamento, aínda que nalgún 
caso a lectura poida reorientar-
se nesa dirección. O que predo-
mina é a intención humorística, 
que o autor desenvolve con va-
riados recursos. Podemos albis-
car o ben que Kipling o pasou 
escribindo estes sinxelos con-
tos pola diversión que a nós nos 
seguen ofrecendo. Contos di-
dácticos? Eu diría que non se-
nón que, ben ao contrario, se-
mellan unha versión paródica e 
burlesca dos mesmos, como fa-
cía Carroll na súa Alicia cos poe-
mas moralistas que os escolares 
ingleses tiñan que aprender na 
escola.

De entre estes contos a editorial 
Embora selecciona dous (os que 
levan os títulos “Así se escribiu a 
primeira carta” e “Como se fixo 
o primeiro alfabeto”) que, cun-
ha lixeira adaptación do tradu-
tor, se trocan nun único relato. 
Insisto de novo no inútil e mes-
mo erróneo que sería procurar 
nel unha interpretación científi-
ca ou realista da auténtica xéne-
se do primeiro alfabeto escrito, 
ou pensar que nos proporciona 
unha visión máis ou menos váli-
da da vida no Neolítico, como 
teño lido nalgún lado. Debe ser 
visto tan só (o que non é pou-
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co!) como un estupendo diverti-
mento literario que adopta unha 
forma próxima á oralidade, co 
uso de fórmulas reiterativas que 
van marcando o ritmo do relato, 
como na presentación dos tres 
personaxes principais:

Había unha vez … un home pri-
mitivo … Chamábase Tegumai 
Bopsulai, que quere dicir “Ho-
me-que-non-dá-un-paso-sen-
pensalo”, pero nós imos cha-
malo Tegumai, por abreviar. .... 
(A muller chamábase) Teshumai 
Tewindrow, que quere dicir “Mu-
ller-que-fai-demasiadas-pregun-
tas” ... (A filla pequena chamá-
base) Taffimai Metallumai, que 
quere dicir “Pequena-sen-mo-
dais-que-tiña-que-levar-unha-
tunda”.

Será o fedello da pequena Taffi-
mai quen provoque, primeiro un 
rebumbio fenomenal que mobi-
liza a toda a tribo, e logo o acha-
do casual dun novo invento. Así 
o constata o Gran Xefe da tribo:

Oh “Pequena-sen-modais-que-
tiña-que-levar-unha-tunda”, fixe-
ches un gran invento.

Non pretendía inventar nada; só 
quería que alguén trouxera a lan-
za negra de papá -dixo Taffy.

Dá igual. É un gran invento e al-
gún día a xente vai chamalo es-
critura ...

Se alguén quixese tirarlle al-
gún partido didáctico a estes 
dous contos unificados nun úni-

co relato, suxiro traballar sobre 
a inevitable ambigüidade de 
calquera sistema de represen-
tación escrita. Os equívocos na 
interpretación dos signos gráfi-
cos que a pequena Taffimai vai 
creando para transmitir as men-
saxes do seu pai constitúen un 
dos mecanismos humorísticos 
máis eficaces do relato. Mais 
non hai dúbida que equívocos 
análogos seguen e seguirán 
producíndose en toda comuni-
cación escrita. Sabelo aceptar 
pode ser unha lección tan im-
portante como exercitarse en 
mellorar a precisión no uso da 
linguaxe para reducir o máis po-
sible os malentendidos que eses 
equívocos provocan.

MOWGLI, O NENO 
SALVAXE
O nome de Kipling témolo hoxe 
asociado sobre todo coas aven-
turas do neno lobo Mowgli, o 
relato que ocupa a parte prin-
cipal do Libro da selva (que en 
castelán tamén recibiu o nome 
de Libro de las Tierras Vírgenes). 
Respecto da fascinación que so-
bre nós, tanto nenos como adul-
tos, exerce esta figura tense es-
crito moito e aínda así eu non 
creo que ningunha interpreta-
ción conseguira desvelar o mis-
terio desa sedución. Segura-
mente tampouco o darei eu 
feito aquí. Penso que xusto o 
poder que encerran as grandes 
creacións literarias (e as artísti-
cas en xeral) é a súa capacida-
de de apertura a máis dun úni-
co sentido, por iso resulta inútil 
o intento de pechalas nun signi-
ficado exclusivo, por iso tamén 
poden dicir cousas diferentes a 
diferentes lectores, en diferen-
tes idades, en diferentes épo-
cas. Paréceme, por iso, limitada 
a suxestión de Juan Tebar (sem-
pre excelente nos seus estudos 
da modélica colección Tus li-
bros de Anaya, ou para os mo-
nográficos de CLIJ) segundo a 
cal sería un intento por parte de 
Kipling de poñer a dialogar os 
seus dous universos biográficos, 
o Occidente británico e o Orien-

te indostánico. É certo que a si-
tuación de Mowgli, cría huma-
na acollida por unha familia de 
lobos entre os que medra, apa-
rece expresamente como unha 
identidade dual que se sente 
rexeitada nos dous ámbitos, no 
dos lobos por ser humano, no 
dos seres humanos por ser lobo.

- Lobo! Fillo dun Lobo! Marcha!- 
berrou o sacerdote (...)

- Outra vez? Primeiro porque son 
un home, agora porque son un 
lobo. Marchemos de aquí, Akela.

Sen dúbida este dobre rexeite 
reflicte ben o que sabemos sen-
tiu en moitas ocasións o propio 
Kipling, visto como un branco 
polos indios e como un “indio” 
polos británicos. Mais é tamén 
indubidable que a forza desa fi-
gura dobremente desenraizada 
(e non creo que nisto Tebar me 
levase a contraria) sobrancea 
con moito o caso singular de Ki-
pling ou a circunstancia específi-
ca do fenómeno colonial. Vexo 
nela máis ben a confusa sauda-
de dun pasado primixenio no 
que a continuidade da especie 
humana coa natureza animal (o 
que quere dicir tamén coa natu-
reza en xeral) aínda non se te-
ría rachado. Porque o home ci-
vilizado é quen está obrigado 
a aceptar que o proceso civi-
lizador leva consigo a ruptura 
coa sinxela espontaneidade da 
“vida salvaxe”, e esa aceptación 
é vivida como unha dolorosa 
perda malia todas as vantaxes 
conquistadas. En certo xeito a 
infancia é o espazo etario onde 
esa vida espontánea aínda che-
ga a reinar, mais tamén onde 
o humano sofre o proceso de 
ser definitivamente desprovisto 
dela, papel que xogará a educa-
ción escolar. Mowgli pode verse 
así como a rousseauniana figu-
ra ideal que reconcilia a ances-
tral melancolía da vida natural 
cunha educación que non se ve 
obrigada a anulala:

Mowgli creceu con altura e for-
za, como debe crecer un neno 
que non sabe que está aprenden-
do, coma o neno que non ten ou-
tra cousa na cabeza agás a comida.
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Alén destas interpretacións, 
sempre abertas a discusións, a 
historia de Mowgli é unha go-
zosa aventura, enriquecida cu-
nha prodixiosa galería de per-
sonaxes: Akela, o vello lobo gris 
xefe da manda; a panteira Ba-
gheera e o oso Baloo, protec-
tores de Mowgli; os seus inimi-
gos, o sanguinario tigre Shere 
Kahn e o traizoeiro chacal Taba-
qi; a sixilosa serpe Kaa; os pre-
guiceiros e vocingleiros monos 
Bandar-log. Que ninguén pen-
se que Kipling concibe a recon-
ciliación coa natureza ao xeito 
dunha especie de anarquismo, 
un facer o que a un lle peta vi-
vindo nun xogo interminable. 
Ao contrario, a educación natu-
ral de Mowgli implica a aprendi-
zaxe da inflexible Lei da Selva, 
“que nunca ordena nada sen ra-
zón”, indispensable para poder 
sobrevivir nela. Quen non a res-
pecta, como os insoportables 
Bandar-log, que non teñen lei, 
nin fala propia, nin xefes, nin re-
cordos, son desprezados e mar-
xinados por todos os restantes 
animais.

O relato conclúe con estas pala-
bras que parecen anunciar unha 
continuación: 

E así Mowgli marchou, e a partir 
daquel día cazou cos catro cacho-
rros da selva. Pero non sempre 
estivo só, porque anos despois 

se converteu nun home e casou.
Pero esa historia é para os maio-
res.

Mais a continuación, que apare-
cerá no Segundo Libro da Sel-
va, non nos relatará esa vida 
de Mowgli xa integrado entre 
os seres humanos. Como dela 
aínda non contamos con tradu-
ción ao noso idioma, prescindi-
rei aquí de calquera comentario.

O primeiro Libro da Selva in-
clúe tamén catro deliciosos con-
tos que conclúen, como tamén 
os tres capítulos nos que se divi-
de a historia de Mowgli, con ca-
danseu poema (tamén os contos 
de Así foi). De entre eses con-
tos eu teño debilidade pola ma-
rabillosa historia da magosta Ri-
kki-Takki-Tavi, que salva a todos 
os membros dunha familia hu-
mana da agresión dunha víbora 
e dunha parella de pitóns. Dous 
deles (Toomai o dos elefantes 
e Os servos da súa Maxesta-
de) son moi representativos da 
ideoloxía colonialista que evi-
dentemente inspira moitos es-
critos de Kipling e que lle ten 
gañado as denuncias dos estu-
dos literarios poscoloniais. Eu 
repito, respecto disto, o que xa 
teño sinalado con outros auto-
res: os “erros” ideolóxicos, con-
cibidos desde a perspectiva dos 
valores democráticos non de-
ben servir como criterio para 

avaliar os méritos estéticos. Go-
cemos destes e, se queremos, 
analicemos, por exemplo, co 
alumnado as concepcións ideo-
lóxicas someténdoas á crítica e 
situando ao autor debidamente 
no seu contexto histórico.

Para concluír esta parte, permí-
taseme lamentar que a edito-
rial galega Kalandraka non ofre-
za na nosa lingua o excelente 
Kipling ilustrado, libro editado 
co apoio da Diputación de Va-
lencia e o Museo Valenciano de 
la Ilustración e de la Moderni-
dad, que inclúe sete contos de 
Kipling ilustrados por recoñeci-
dos artistas españois (entre eles 
ningún galego).

MOWGLI NA GRAN 
PANTALLA
O Libro da Selva conta con ex-
celentes adaptacións cinemato-
gráficas. A primeira, en imaxe 
real, foi dirixida en 1942 por Zol-
tan Korda e protagonizada polo 
mozo indio Sabú, quen gozou 
dunha efémera sona. Hoxe é un 
filme difícil de atopar, eclipsa-
do polo éxito da versión en de-
buxos animados de Walt Disney 
(foi o último filme producido en 
vida de Disney) aparecida en 
1966. Eu confésome fan decla-
rado deste filme que conta cu-
nha das bandas sonoras, na 
miña opinión, máis lograda das 
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producións disneianas, o que é 
dicir moito. A canción de Baloo 
ou a marcha dos elefantes que-
darán sempre atrapadas na me-
moria de varias xeracións de ne-
nos e nenas. Iso si, a versión 
amable e cómica do oso educa-
dor en nada se asemella ao do 
texto de Kipling, onde Baloo é 
reprendido por Bagheera por 
bater a Mowgli ao castigalo con 
excesiva dureza. Ao que contes-
ta Baloo con toda unha defen-
sa do uso da castigo físico polo 
“ben” do educando:

“Mellor que malle eu nel que o 
quero, ata que quede morado 
dos pés á cabeza, e non que se 
manque por causa da súa igno-
rancia“.

O mesmo podería dicirse dos 
anárquicos monos, na versión 
de Disney case desprovistos 
por completo do lado negati-
vo co que os vestira Kipling, tro-
cados nunha divertidísima tropa 
de aloucados e adorables ani-
mais, dirixidos polo jazzístico 
Rei Louie (personaxe que obvia-
mente non existía no relato de 
Kipling, lémbrese que a anár-
quica sociedade simiesca care-
cía de mando). Nada ten de raro 

que o pequeno Mowgli se sin-
ta seducido por eles e chegue 
a preferilos á responsable edu-
cación que lle propoñen Ba-
loo e Bagheera. Neste sentido, 
a atracción do reino dos Ban-
dar-log sobre a inmadura von-
tade infantil aparece como un 
equivalente ao País dos Xogue-
tes (a Illa dos Xogos no Pinocho 
de Disney) ao que é arrastrado 
Pinocho cando escapa da esco-
la.
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En 1994 a produtora Walt Dis-
ney realizou unha nova versión 
en imaxe real d’O Libro da Sel-
va, con dirección de Stephen 
Sommers e entregando o pa-
pel de Mowgli de novo a un ac-
tor de orixe india, Raju Patel. Eu 
non coñezo esta versión pero si 
a realizada en 2016 baixo a di-
rección de Jon Favreau, tamén 
cun actor indio, Neel Sethi, que 
me parece un prodixio de inte-
gración de animais vivos nun re-
lato realista, cuns resultados es-
téticos moi aceptables.
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María Victoria Moreno 
soñadora, insurrecta, amiga dos animais: 
tres perfís dunha escritora
Miguel Vázquez Freire ISSN: 1132-8932

Páx. 90

Tres breves apuntamentos 
biográficos sobre a autora a 

quen se dedica este ano o Día 
das Letras Galegas, os tres idó-
neos para dar a coñecer a au-
tora ao alumnado dos centros 
de ensino de Primaria e Secun-
daria. Non hai, como cabería 
agardar, ningún elemento diso-
nante nos relatos dos principais 
eventos da vida de María Victo-
ria Moreno, a docente vocacio-
nal que, nacida por un azar nu-
nha vila estremeña no ano final 
da guerra civil (hai coincidencia 
plena, nos tres libros, en recoñe-
cer que o pequeno misterio da 
data de nacemento foi correc-
tamente resolto hai algúns anos 
nun artigo de Marilar Aleixandre 
e Fina Casalderrey), acabou ato-
pando en Galicia a lingua de seu 
(porque con razón reivindicou 
en vida que non se sentía unha 
escritora alófona) na que escri-
biu a maior parte da súa obra li-
teraria. Mais son tres libros dis-
tantes na maneira de afrontar a 
común temática, coma se, feliz-
mente, sen acordo previo, as ca-

tro autoras concordaran en non 
repetirse. De maneira que quen 
queira traballar co seu alumna-
do pode atopar neles tres va-
riantes, ou mellor aínda, tres 
modalidades que poderá com-
binar sen incoherencias porque 
resultan doadamente comple-
mentarias. 

O libro das dúas académicas, 
Marilar e Fina, que mantiveron 
contacto directo con María Vic-
toria, subliña a dimensión máis 
persoal e acode aos testemu-
ños de familiares e amizades 
para trazar un relato onde pri-
ma a dimensión máis emotiva, 
esa María Victoria soñadora que 
soubo loitar por facer realidade 
os seus soños. O da crítica lite-
raria Montse Pena ten un enfo-
que máis descritivo e analítico, 
cun demorado (aínda que bre-
ve polo carácter do texto) es-
tudo de cada unha das obras e 
unha atención ao papel de di-
namizadora cultural da autora, 
sen eludir aspectos controverti-
dos que nas outras dúas obras 

apenas reciben atención (así, o 
seu labor de antóloga na polé-
mica edición d’Os novísimos da 
poesía galega). Por último, o da 
escritora Ánxeles Gracián reco-
rre a unha orixinal fórmula, que 
probablemente resulte a máis 
axeitada para as primeiras ida-
des, concedendo a voz narra-
tiva a un lobo chamado Lobo 
que, nas doce cartas que escri-
be á propia María Victoria, á par 
que percorre os momentos re-
levantes da súa vida, vai salien-
tando anacos das súas obras, 
mesmo con extensas citas direc-
tas, o que pode ser un excelen-
te medio para animar á lectura 
íntegra posterior. E a condición 
animal dese Lobo amigo da es-
critora serve para levar o acento 
sobre un aspecto da persoa de 
María Victoria Moreno que, des-
de logo, está presente nas tres 
obras: a de amiga e defensora 
dos animais.
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Fina Casalderrey e Marilar Aleixan-
dre: María Victoria Moreno. A muller 
que durmía pouco e soñaba moito. 
Xerais, 2018. 

Motse Pena Presas: A voz insurrec-
ta. María Victoria Moreno, entre a li-
teratura e a vida. Galaxia, 2018. 

Ánxela Gracián: Doce cartas a Ma-
ría Victoria Moreno. Ilustracións de 
Antonio Seijas. Hércules de Edicio-
nes, 2018.
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Ensinar na Sociedade Actual 
é un traballo coordinado 

principalmente por profesora-
do da Universidade de Santia-
go de Compostela pertencen-
te aos grupos de investigación 
RODA (Razoamento, discurso e 
argumentación) e ANTE (Análi-
se Territorial), que manteñen es-
treitos contactos coa asociación 
AGALI (Asociación Universitaria 
de Ciencias Sociais e Humani-
dades Galicia e Iberoamérica) e 
Red14 (Red de Investigación en 
Enseñanza de las Ciencias So-
ciales). O libro recolle as ache-
gas científicas enmarcadas nas V 
Xornadas AGALI “Ensinar na So-
ciedade da Información” entre o 
18 e 19 de xuño de 2015, onde 
se presentaron comunicacións 
arredor do aproveitamento di-
dáctico do patrimonio, o profe-
sorado investigador como desa-
fío para o futuro, a confluencia 
entre as áreas de lingua e litera-
tura e ciencias sociais, e as con-
troversias sociocientíficas. 

Desde o punto de vista da filia-
ción profesional dos autores e 
autoras é un traballo coral, moi 
diverso e rico. Nel colabora pro-
fesorado con perfil investigador 
de distintas universidades do 
Estado (Universidade de San-
tiago de Compostela; Universi-
dade de Vigo; Universidade da 
Coruña; Universidade de Valen-
cia; Universidade de Barcelona), 
de Portugal (Politénico do Por-

to) e Brasil (Universidad Regio-
nal do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul; Universidad 
Federal de Roraima), así como 
profesorado en activo de pri-
maria e secundaria, e alumnado 
universitario en formación. 

O libro ten capítulos en galego, 
castelán e portugués, e foi pu-
blicado por Andavira Editora no 
ano 2017. Recoller aquí a tota-
lidade dos títulos, nun espazo 
tan reducido, resulta imposible. 
Con todo, o índice do traba-
llo permite orientarse comoda-
mente polas súas páxinas, aínda 
que tamén sería de interese que 
o libro contase cun limiar que, 
de xeito conciso, explicase que 
aspectos se van presentar.  

Cun marcado carácter divulgati-
vo e didáctico, dáse unha visión 
panorámica das liñas de inno-
vación educativa que se están a 
levar a cabo actualmente en di-
ferentes ámbitos e disciplinas. 
Numerosos capítulos reflexio-
nan sobre o proceso de ensino 
e aprendizaxe no contexto da 
educación formal –infantil, pri-
maria, secundaria e universida-
de– a través, por exemplo, de 
experiencias de aula levadas a 
cabo durante os períodos de 
prácticas na formación de mes-
tres e profesorado. Outros, re-
flexionan sobre aspectos da 
educación non formal vencella-
dos, iso si, á educación. 

Trátase, xa que logo, dunha es-
colma de investigacións de po-
sible interese para profesorado 
en activo, docentes en forma-
ción e outros axentes sociocul-
turais vinculados ao mundo do 
ensino. Todos eles poden entrar 
en contacto con ideas e expe-
riencias didácticas que axuden 
a renovar a súa práctica profe-
sional ou a introducir elementos 
novos en futuras iniciativas ou 
pescudas.  

O traballo ten un total de 46 ca-
pítulos, correspondéndose cada 
un deles cunha investigación 
distinta. De entre os mesmos, 
21 son de autoría individual e 25 
de autoría compartida. A expo-
sición e organización dos conti-
dos de cada capítulo é flexible, 

OUTRAS LECTURAS

* Este traballo forma parte das investigacións financiadas polo Programa Estatal de Investigación, Des-
envolvemento e Innovación Tecnolóxica orientado cara aos Retos da Sociedade (CSO2016-75236-C2-
1-R) e do Plan Nacional de I+D+i do MINECO (EDU2015-65621-C3-1-R ) cofinanciado con fondos FE-
DER da UE.
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non segue ningún esquema pre-
determinado máis alá de que 
cada un leva anexa a súa propia 
bibliografía ao final. 

Destacar aquí que os 46 capí-
tulos son plurais desde o pun-
to de vista das áreas de coñe-
cemento nas que se enmarcan. 
A didáctica das Ciencias So-
ciais, coa Xeografía e a Histo-
ria como eixos vertebradores, 
pero tamén con achegas des-
de a Economía, é a que, clara-
mente, ten un maior peso no li-
bro. Con todo, atopamos tamén 
traballos enmarcados na didác-
tica das Ciencias Experimentais 
e da Lingua e a Literatura e, cun 
menor peso, na Educación Am-
biental ou na Educación Física. 
Aínda así, case en ningún caso 
podemos falar de traballos dis-
ciplinares illados, senón de pro-
postas interdisciplinarias. 

A continuación, preséntase o 
tipo de traballos que, grosso 
modo, se recollen en cada área, 
sendo complexo facer unha 
descrición tan breve dun núme-
ro tan elevado de investigacións 
dispares.

Na área de Ciencias Sociais: 
• Propostas didácticas vence-
lladas a contidos cun forte po-
tencial educativo que reforza-
rían destrezas sociais e cidadás 
no alumnado como, por exem-
plo, aqueles que teñen unha 
estreita relación coa paisaxe, a 
contorna próxima e o patrimo-
nio social e cultural do lugar ha-
bitado. 
• Estudos sobre as represen-
tacións sociais que o alumna-
do ten sobre temas históricos 
e xeográficos como, por exem-
plo, a globalización, Europa, a 
historia de Portugal, Iberoaméri-
ca, os fascismos ou o holocaus-
to, entre outros. Nestes casos 
destácase o potencial de temas 
de actualidade e unha necesaria 
interpretación crítica e máis hu-
mana das fontes.  
• Revisións curriculares de te-
máticas pouco ou nada traballa-
das nas aulas como, por exem-
plo, o caso do rural que, tratado 

de xeito transversal e mediante 
metodoloxías innovadoras, po-
súe grandes posibilidades edu-
cativas. 
• Reflexións sobre o proce-
so de ensino e aprendizaxe na 
práctica universitaria en relación 
á Historia Antiga ou a Econome-
tría. 
• Reflexións sobre o empre-
go das TIC nas Ciencias Sociais 
como, por exemplo, as aplica-
cións ou a realidade aumentada. 
Nestes casos, reflexiónase sobre 
as posibilidades e limitacións da 
revolución tecnolóxica no mun-
do do ensino. 

Na área de Ciencias Experimen-
tais: 

• Estudos socio-científicos que 
evidencian as representacións 
e preconcepcións do alumna-
do en relación a temas de ac-
tualidade como, por exemplo, 
o lobo en Galicia ou a tubercu-
lose. Aquí, de novo reflexiónase 
sobre a importancia das fontes 
e a necesidade dun tratamento 
crítico e multidisciplinario.  

Na área de Lingua e Literatura: 
• Propostas didácticas interdis-
ciplinarias vencelladas á litera-
tura e ao patrimonio cultural da 
contorna dos centros. Iniciati-
vas levadas a cabo mediante es-
tratexias didácticas innovadoras 
como saídas escolares ou traba-
llos de investigación do alumna-
do. 
• Reflexión sobre o papel da li-
teratura na conformación das 
percepcións que o alumnado 
ten sobre o territorio. 
• Reflexión sobre as posibili-
dades de fomentar unha socie-
dade intercultural en cidades 
como Santiago de Compostela, 
dada a súa riqueza lingüística. 
Na área de Educación Física: 
• Proposta didáctica interdisci-
plinaria de educación física e as 
ciencias sociais que axuda a evi-
denciar distintas épocas históri-
cas a través da práctica do de-
porte. 

Na área de Educación Ambien-
tal: 
• Estudo sobre as representa-
cións sociais do alumnado en 
relación ao impacto ambiental, 
aínda hoxe desinformadas. 
• Proposta didáctica da educa-
ción non formal que permite tra-
ballar a educación ambiental en 
centros de primaria ou secun-
daria, favorecendo unha mellor 
comprensión do tema e reafir-
mando as posibilidades interdis-
ciplinarias que posúe dentro do 
sistema educativo.  

Como vemos, Ensinar na socie-
dade actual é un traballo que 
pode animar a un lector ou lec-
tora con intereses moi diversos 
e vinculado ao mundo educati-
vo a revisar a súa propia prácti-
ca profesional, sexa cal sexa o 
nivel no que ensine, investigue 
ou traballe. De moitos dos estu-
dos poden xurdir novas iniciati-
vas, máis críticas, transversais e 
significativas socialmente, que 
empreguen, ademais, recur-
sos e fontes alternativas. Dou-
tras, poden tirarse reflexións so-
bre o propio proceso de ensino 
e aprendizaxe en relación a di-
versas disciplinas ou temáticas. 

Aínda que na actualidade unha 
parte importante do profesora-
do, dos investigadores ou dos 
axentes socioculturais están a 
introducir propostas innovado-
ras nos seus ámbitos de actua-
ción, estas teñen aínda un peso 
insuficiente dentro do sistema 
educativo. Polo tanto, a través 
da investigación e da difusión 
deste tipo de iniciativas esta-
blécese un compromiso a lon-
go prazo que garante a mello-
ra educativa e unha sociedade 
máis responsable e consciente 
dos retos a asumir no futuro.
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“BIBLIOTECA DE PEDAGOXÍA”: 
COLECCIÓN DE TEXTOS PEDAGÓXICOS EN GALEGO
Dirección da colección Antón Costa Rico

Kalandraka ISSN: 1132-8932
Páx. 94-95

Tiñamos unha débeda coa 
Editorial Kalandraka que 

acaba de empezar unha colec-
ción de textos de autores coñe-
cidos en Pedagoxía e que non 
tiveramos a posibilidade de le-
los ata agora en galego. Dirixe 
esta colección, que a editorial 
denomina “Biblioteca de Peda-
goxía”, o profesor Antón Cos-
ta Rico, quen selecciona textos 
senlleiros de autores interna-
cionais que influíron e inflúen 
na pedagoxía e sobre todo na 
práctica das persoas educado-
ras.

Digo que tiñamos unha débeda, 
por non ter falado dela ata ago-
ra e ser dunha relevancia máxi-

ma para unha revista coma a 
nosa, que pretende traballar por 
unha educación mellor para Ga-
licia e en galego, e esperamos 
que este breve e primeiro apun-
tamento sirva para salientar o 
seu valor no camiño de dispor, 
ao alcance do lectorado, de tex-
tos pedagóxicos de grande in-
terese.

As obras constan sempre dun 
texto traducido desde a súa lin-
gua orixinal por persoas de re-
coñecida sensibilidade e com-
petencia para coa educación e 
para co galego, e un limiar ou 
un epílogo dunha persoa espe-

cialmente coñecedora da obra 
en cuestión.

Empeza a colección nos seus 
dous primeiros números cunha 
persoa moi coñecida e admira-
da en Galicia: Francesco Tonuc-
ci. Dous libros cun impacto es-
pecial. A primeira das obras, un 
ensaio teórico con múltiples re-
ferencias de experiencias, é A 
cidade dos nenos, con tradu-
ción de Mónica Baleirón, Sonia 
Santos e Rut Vázquez, e limiar 
do propio director da colección, 
Antón Costa. Acompañando o 
texto non poden faltar as ilus-
tracións do propio autor. O se-
gundo número da colección é 

OUTRAS LECTURAS
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Cando os nenos din basta!, que 
tamén ten o texto e ilustracións 
de Tonucci: nesta ocasión o au-
tor utiliza 26 frases dos propios 
nenos para facer as reflexións 
de cada un dos capítulos do li-
bro. Na tradución repiten Móni-
ca Baleirón e Rut Vázquez; o li-
miar nesta ocasión é do propio 
Tonucci e de Romano Prodi, que 
foi un valioso apoio á iniciativa 
da cidade dos nenos.

Educación para un mundo novo 
é o terceiro título da colección 
da tamén pedagoga italiana 
María Montessori, que tanta in-
fluencia tivo e ten na renova-
ción da educación, e en poñer 
o alumno como protagonista 
da mesma. Escrito rematada a 
II Guerra Mundial, nun momen-
to que suscitou tamén a Decla-
ración Internacional dos Derei-
tos Humanos. A tradución é de 
Carlos Acevedo e o epílogo do 
profesor da USC, Lois Ferradás 
Blanco.

O cuarto título, A imaxinación e 
a expresión artística na infancia, 
é un escrito do psicólogo ruso 
Vigotski, que tamén exerceu e 
exerce unha influencia funda-
mental no pensamento peda-
góxico e na práctica educativa, 

confiando moi especialmen-
te na creatividade da infancia 
e na interacción dela co medio 
como condición para o seu des-
envolvemento psicolóxico e so-
cial. Está traducida, desde o ori-
xinal ruso, por Elena Sherevera e 
Lorenzo Maroño, e o epílogo é 
do tamén profesor da USC Juan 
Carlos Pardo Pérez.

O número cinco da colección é 
a Carta a un profesor mozo, de 
Philippe Meirieu, que é un re-
ferente fundamental no pensa-
mento e debate pedagóxico ac-
tual en Francia. A tradución é 
de Henrique Harguindey e con-
ta cunhas palabras introdutorias 
para a edición galega do propio 
autor. Un texto con reflexivas 
consideracións para quen exer-
cen a profesión docente e que 
fala, en particular, para as mozas 
e mozos que nela se inician.

O número seis, e último ata o 
momento, é tamén dun autor 
francófono, imprescindible para 
entender a educación do sécu-
lo XX: o psicólogo da educación 
suízo Jean Piaget. Co título de A 
psicoloxía infantil e a nova edu-
cación presenta dous ensaios 
deste autor “Bases psicolóxicas 
dos novos métodos pedagóxi-

cos” (1935) e “O dereito á edu-
cación no mundo actual”(1948). 
A tradución volve ser de Hen-
rique Harguindey e está breve-
mente introducido polo director 
da colección, Antón Costa. Nes-
ta ocasión hai tamén un epílo-
go, elaborado polo catedrático 
de Psicoloxía Evolutiva da Uni-
versidade de Barcelona Eduar-
do Martí, que foi colaborador 
do propio Piaget; no Epílogo 
faise unha análise crítica das 
achegas e da vixencia das ela-
boracións realizadas ao longo 
de varias décadas por parte de 
Piaget mediante un texto que 
ten unha alta carga didáctica.

Desexamos éxito e continuida-
de a esta iniciativa fermosa e 
moi coidada, pero sobre todo 
tan na liña da nosa revista de 
procurar a reflexión en galego 
sobre a educación e a súa reno-
vación.

Xosé Ramos Rodríguez
jose.ramos.rodriguez@edu.xunta.es

Nova Escola Galega
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PANORAULAPANORAULA

A RGE, 
UNHA PORTA 
SEMPRE ABERTA A 
TI
A Revista Galega de Educación (RGE) 
ten as súas páxinas abertas a todas 
aquelas persoas que desexen publicar 
as súas colaboracións.

AS COLABORACIÓNS deberán 
axustarse, obrigadamente, ás normas 
seguintes:

1. Características das colaboracións. 
Deben ser orixinais e inéditas. As 
achegas poderán estar dirixidas ás 
diferentes seccións da RGE e deberán 
axustarse á extensión sinalada (sempre 
con espaciado incluído). En www.neg.
gal aparece detallada a extensión de 
cada sección. 

2. Criterios formais. Os artigos que 
non cumpran os criterios formais de 
edición poderán ser rexeitados ou, 
no seu caso, devoltos ao autor/a de 
contacto para seren corrixidos.

3. Texto. Todas as achegas deberán 
ser redactadas na fonte de letra 
Times New Roman, tamaño 12, 
con interliñado simple, aliñamento 
xustificado, e remitidas, en 
soporte electrónico (con adecuada 
identificación do arquivo electrónico) 
ao enderezo rge.redaccion@neg.
gal. O programa e a versión do 
procesador de textos empregado será 
preferibelmente o Openoffice ou o 
Microsoft Word. 

4. Identificación do autor/a. Na 
cabeceira do artigo figurarán: o 
título, o nome do autor/a ou autores/
as, a profesión e o lugar ou centro 
de traballo. E ó final do mesmo, o 
enderezo postal, o/s teléfono/s de 
contacto e o enderezo de correo 
electrónico.

5. Referencias. Nas referencias e citas 
bibliográficas procederase de acordo 
coas normas da APA (www.apastyle.
org). 

6. Notas ao texto. As explicacións 
correspondentes ás notas, numeradas 
no texto correlativamente, indicaranse 
con sobreíndices, e deben incluírse ao 
remate do traballo baixo o epígrafe 
de Notas. Deseguida das notas 
pode facerse unha lista bibliográfica 
limitada e ordenada alfabeticamente, 
seguindo os criterios anteriores.

7. Redacción. Cada autor/a faise 
responsable do contido do seu traballo 
como corresponde aos dereitos do 
autor/a. Evitarase no posible o uso de 
abreviaturas e do etcétera marxinal. 
Cando dentro do corpo do artigo 
se citen frases textuais, estas irán en 
cursiva.

8. Ilustracións, táboas, cadros, 
gráficos. As colaboracións de texto 
poderanse acompañar de ilustracións 
(fotografías, imaxes, gráficos, cadros...) 
que se consideren necesarias, en 
arquivos complementarios (nunca 
introducidas no documento de texto) 
e indicados con orde, sinalándose 
claramente no texto, mediante 
anotación entre parénteses, o lugar 
onde deben reproducirse:

(INSERTAR IMAXE (ilustración, cadro, 
ou gráfico nº…)…: “aula_natureza.
jpg”).

Cómpre, dado o caso, que todas 
as colaboracións achegadas estean 
acompañadas de material gráfico 
ilustrativo do artigo. Debe terse en 
consideración o deseño da revista, 
que require que haxa sempre unha 
fotografía en formato vertical para  
ilustrar o título. Pode ser oportuno, 
sobre todo nos casos de táboas, 
cadros e gráficos, a inclusión dun texto 
esquemático de título, e/ou dun pé.

Enviaranse as fotografías ou outras 
imaxes e gráficos en formato dixital 
cunha resolución mínima de 300 ppp 
(puntos por polgada), en formato JPG, 
TIF, PNG ou PDF. 

9. Publicación de Experiencias. No 
caso de dar conta dunha proposta 
ou experiencia pedagóxica pódese 
empregar o seguinte esquema 
referencial (coas adaptacións precisas):

- Contexto do centro e da experiencia.

- Nivel educativo.

- Obxectivos da experiencia.

- Formulación e desenvolvemento 
concreto.

- Comentarios sobre o seu 
desenvolvemento.

- Avaliación por parte do alumnado 
e do profesorado e reflexión sobre o 
realizado.

- Perspectivas abertas a partir da 
experiencia realizada.

- Referencias bibliográficas.

10. Achegas ao monográfico. As 
achegas que formen parte dun 
monográfico da Revista, deberán 
ir acompañadas dun resumo de 5 
liñas en galego, inglés e noutra das 
linguas españolas. É recomendábel 
a incorporación de 5 palabras chave, 
que na medida do posible serán 
extraídas do Tesauro Europeo de 
Educación (http://www.eurydice.org/
portal/page/portal/Eurydice/TEE) 
ou do Tesauro de ERIC (Education 
Resources Information Center), 
en www.eric.ed.gov.

11. Panoraula. Agradecemos o envío 
de información e documentos para 
esta sección.

12. Lingua de publicación. Os traballos 
deberán estar escritos en lingua 

NORMAS XERAIS DE PUBLICACIÓN

galega. A Redacción resérvase o 
dereito de elixir os títulos e subtítulos 
que considere máis oportunos para 
a publicación da colaboración, 
como tamén o de facer pequenas 
correccións para manter o estilo da 
RGE. Acéptanse tamén orixinais en 
catalán, portugués, castelán, francés e 
inglés. Os artigos en castelán, francés 
e inglés serán publicados en galego.

13. Envío de exemplares. Por cada 
colaboración o autor/a recibirá un 
exemplar do número da RGE onde 
apareza o seu traballo.

14. Comunicación cos autores/as. A 
RGE comunicará a cada un dos autores 
ou autoras a recepción do seu traballo 
e, no seu momento, a súa aceptación, 
ou non, para a publicación. No caso 
de devolución dun artigo aos seus 
autores/as para a súa corrección, 
dispoñerase de 15 días para o seu 
reenvío á Redacción.

Para calquera suxestión, comentario, 
ou proposta cara ó Consello de 
Redacción dirixirse a: 

rge.redaccion@neg.gal.

15. Valoración dos artigos. Os 
artigos enviados á Revista Galega 
de Educación serán valorados por 
dous ou dúas revisores/as externos/
as (membros/as do Comité Científico 
e outros/as) de forma confidencial e 
anónima, segundo o sistema usual 
de revisión por pares, quen emitirán 
un breve informe (mediante un 
protocolo de avaliación xeral) sobre a 
conveniencia ou non da publicación, 
que será tomado en consideración 
polo Consello de Redacción. 

16. Devolucións. Os artigos orixinais 
enviados á Redacción non serán 
devoltos. 

17. Envío de Artigos. Os autores/as 
farán os seus envíos por correo postal 
a atención de:

Revista Galega de Educación

Nova Escola Galega

R/ das Hedras, 4-2º O

15895 Milladoiro- Ames

(A Coruña)

Ou ben en soporte electrónico a través 
do correo electrónico ao seguinte 
enderezo: 

rge.redaccion@neg.gal 

Para un coñecemento ampliado das  
normas visítese a nosa web:

www.neg.gal
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LA RGE,
UNA PUERTA 
SIEMPRE ABIERTA A TI

Indicaciones para la presentación de 
originales.

La Revista Gallega de Educación 
(RGE) tiene sus páginas abiertas a 
todas aquellas personas que deseen 
publicar sus colaboraciones. Estas 
deberán ajustarse, obligatoriamente, 
a las normas siguientes:

1. Características de las 
colaboraciones. Deben ser originales 
e inéditas. Estarán dirigidas a las 
siguientes secciones de la RGE y 
deberán ajustarse a la extensión 
señalada (siempre con espaciado 
incluido). En www.neg.gal aparece 
detallada la extensión de cada 
sección.

2. Texto y contacto. Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado simple, 
alineación justificada. Preferiblemente 
Openoffice o el Microsoft Word. 
Remitidas a: rge.redaccion@neg.gal. 
Si las aportaciones forman parte de 
un monográfico de la Revista, irán 
acompañadas por un resumen de 5 
líneas en gallego, inglés y otra lengua 
española.

3. Identificación del autor/a. En 
la cabecera del artículo figurarán: 
el título, el nombre del autor/a o 
autores/as, la profesión y el lugar o 
centro de trabajo. Y al final del mismo 
la dirección postal, el/s teléfono/s 
de contacto y la dirección de correo 
electrónico. Cada autor/a se hace 
responsable del contenido de su 
trabajo.

4. Referencias. En las referencias y 
citas bibliográficas se procederá de 
acuerdo con las normas de la APA 
(www.apastyle.org). Las notas de texto 
se indicarán con sobreíndices.

5. Ilustraciones, tablas, cuadros, 
gráficos. Las colaboraciones enviadas 
estarán acompañadas de material 
gráfico ilustrativo del artículo, 
siempre enviado a mayores, fuera 
del documento de texto. Además, 
se tendrá en cuenta el diseño de la 
revista y se enviará una fotografía 
vertical para ilustrar el título del 
artículo. Se enviarán las fotografías u 
otras imágenes y gráficos en formato 
digital con una resolución mínima de 
300 ppp (puntos por pulgada), en 
formato JPG, TIF, PNG o PDF.

6. Lengua de publicación. Los 
trabajos deberán estar escritos en 
lengua gallega. La Redacción se 
reserva el derecho de elegir los 
títulos y subtítulos que considere 
más oportunos para la publicación 
de la colaboración, como también 

el de hacer pequeñas correcciones 
para mantener el estilo de la RGE. Se 
aceptan también originales en catalán, 
portugués, castellano, francés e inglés. 
Los artículos recibidos en castellano, 
francés e inglés serán publicados en 
gallego.

RGE, A DOOR
ALWAYS OPEN FOR YOU

Guideline for the submission of 
proposals.

The Revista Galega de Educación 
(RGE) has its pages open for all 
those interested in publishing their 
works. Contributions must necessarily 
comply with the following parameters:

1. Characteristics of the contributions. 
Contributions must be original and 
unpublished. Contributions should 
be directed to one of the following 
sections of the journal. (The extension 
of each section is detailed in www.
neg.gal)

2. General style and contact details. 
Times New Roman size 12, single-
spaced and justified. Abbreviations 
should, as far as possible, be avoided.  
Contributors should preferably 
use Openoffice or Microsoft Word 
to submit their contributions. The 
article should be sent in electronic 
physical support (cd, dvd, pendrive...) 
to: rge.redaccion@neg.gal. If the 
contributions are part of a monograph 
of the journal, will be accompanied 
by an abstract of 5 lines in Galician, 
English and one Spanish language.

3. Identification of the author. The 
heading of the article will include the 
following information: title, name(s) of 
the author(s), profession and working 
place. Contact details (address, 
telephone and e-mail) will be included 
at the end of the article. Every author 
is responsible for the content of his/
her own work, as it is established by 
copyright.

4. References. References and 
citations will follow the APA style (www.
apastyle.org).  Endnotes, which will 
be signaled in the text by correlative 
numbers specified in superscripts, will 
be included at the end of the article 
under the heading “Notes”. 

5. Graphic material. Texts may be 
accompanied by some graphic 
materials (photographs, images, 
tables,  graphs, charts...). These 
illustrations need to be sent in digital 
format with a minimum resolution of 
300 ppp, in JPG, TIF, PNG or PDF 
format.

6. Language. The works must be 
written in the Galician language. The 
Editor reserves the right to choose the 

titles and subtitles that it deems most 
appropriate for the publication of the 
collaboration, as well as to make small 
corrections to maintain the style of the 
RGE. Originals are also accepted in 
Catalan, Portuguese, Spanish, French 
and English. The articles received in 
Spanish, French and English will be 
published in Galician.

NORMAS XERAIS DE PUBLICACIÓN
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boletín de subscrición
Si, desexo subscribirme á REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN, tres números ao ano, polo prezo de 34 euros. 
Subscríbome desde o número ____.

DATOS DO/A SUBSCRITOR/A

Apelidos e nome:       NIF:

Enderezo:

Localidade:       Provincia:

Teléfono:                                                            Correo electrónico:

FORMA DE PAGAMENTO (sinalar cun “X” e completar)

 Domiciliación bancaria en conta   

 Titular da conta

 Cheque a favor de Nova Escola Galega

 Transferencia bancaria contra prestación de factura  Reembolso (34 euros máis gastos)

-----------------------------, de -------------------------- de 201   Sinatura

(Faga constar os 20 díxitos que componen o C.C.C.)

REVISTAGALEGA
DEEDUCACIóN

Se desexa subscribirse á Revista Galega de Educación cubra o boletín e envíeo 
ao seguinte enderezo:
• NOVA ESCOLA GALEGA (Revista Galega de Educación)

R/ Hedras, 4-2ºO. 15895 Milladoiro- Ames
• Subscricións por correo-e: rge.subscricions@neg.gal

Onde podo conseguir a 

Revista Galega de Educación?

Podes solicitala en calquera libraría de Galicia ou ben escribirnos directamente ao 
mail da asociación para que cha enviemos a onde nos indiques: neg@neg.gal
 

Queres subscribirte?
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7  e  8  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 8  

+ INFO: www.neg.gal

O r g a n i z a d o  p o r :       C o a  c o l a b o r a c i ó n  d e :
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