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Un diálogo aberto celebrado no Ateneo de Compostela, baixo a 
coordinación da profesora Pilar Sampedro (por parte do Conse-

llo de redacción da RGE), no que interveñen catro prestixiosas docen-
tes con traxectorias de longo percorrido, falando sobre dificultades 
ou oportunidades para educar neste contexto político, social, tecno-
lóxico, lingüístico... tendo en conta, tamén, a Galicia rural, a presenza 
dunha escola innovadora na Galicia actual a través de experiencias de 
boas prácticas con evidencias contrastadas, os retos e as satisfaccións.

A escola que construímos: 
catro itinerarios, catro olladas 
sobre o presente

Sonia Fernández é profeso-
ra de Matemáticas en Secunda-
ria, foi Secretaria de Nova Es-
cola Galega, está vinculada ao 
STEG onde coordina a revista 
Aulas Libres. Preocupada po-
las cuestións de xénero e a edu-
cación das emocións, ten parti-
cipado en múltiples docencias 
tanto para difundir boas prác-
ticas como para teorizar sobre 
esta temática. 

Para falar do contexto actual na 
educación cómpre que analice-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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mos o sistema desde tres niveis 
diferenciados: o seu contexto 
“macro” (a sociedade globaliza-
da en constante mudanza e na 
que o coñecemento é o motor 
da economía), un plano “local” 
(Estado español/Galicia) co pa-
pel que xogan a Consellaría e o 
Ministerio de Educación coa súa 
capacidade lexislativa, e a un 
nivel “micro” (centros de ensi-
no, aulas) no que cristalizan -ou 
non- moitas das demandas das 
outras instancias.

Da dialéctica entre estes tres 
planos xorden moitas das di-
ficultades, pero tamén das 
oportunidades que albisco na 
conxuntura educativa actual. 
Así, na sociedade do coñece-
mento e da información na que 
vivimos, as grandes forzas eco-
nómicas demandan do sistema 
educativo “capital humano” ca-
paz de dar un retorno produtivo 
da educación recibida, non con-
cibindo a educación como un 
dereito que debe garantir o ple-
no desenvolvemento humano, 
capaz de integrar coñecemen-
tos, emocións, valores cívicos...

Esta visión utilitarista, reducio-
nista e antidemocrática da edu-
cación, fai que se cuestione a 
escola, xa que practicamente 
todos os contidos que se valo-
ran nela, segundo esta lóxica, 
están a dous ou tres clics nu-              
nha pantalla de móbil. Con 
todo, o feito de que desde o te-
cido produtivo se demande un 
perfil profesional con compe-
tencias que garantan a capaci-
dade de aprender a aprender é 
sen dúbida unha oportunidade 
para superar o modelo de esco-
la baseada na reprodución me-
morística de contidos por parte 
dun alumnado pasivo. 

Desde o plano “local”, pouco 
hai novo que dicir sobre gober-
nos que lexislan ao servizo ex-
clusivo dos intereses económi-
cos; aínda así, a capacidade de 
mudar o sistema educativo a 
golpe de leis é relativa, sen pre-
tender banalizar o impacto de 
medidas coma a LOMCE, o de-

creto de Plurilingüismo, o pe-
che de escolas rurais... senón 
salientar a capacidade que te-
ñen moitas escolas de amorte-
cer no día a día o impacto das 
políticas máis daniñas. Cómpre 
salientar tamén, que desde a 
educación secundaria, percíbe-
se con frecuencia unha falta real 
de proxecto educativo por par-
te da Administración, e mesmo 
un descoñecemento da realida-
de educativa. Sirvan de exem-
plo iniciativas que podemos 
considerar claramente positi-
vas, como é promover a avalia-
ción por competencias. A forma 
na que se está a introducir, de 
“arriba a abaixo”, sen un plan 
serio de formación do profeso-
rado, está abocada ao fracaso: 
o profesorado, que non vai mu-
dar a súa cultura profesional dun 
día para outro se non se abre un 
debate profundo sobre a nece-
sidade desa mudanza, seguirá 
a facer pouco máis ou menos o 
mesmo, cubrindo os papeis que 
fagan falla para que pareza que 
algo mudou. Velaí un exemplo 
de oportunidade perdida como 
consecuencia de reformas mal 
deseñadas.

A pé de aula, o plano micro, moi-
to do profesorado, atado desde 
a cultura profesional dominan-
te cos seus ‘mandatos’ (en oca-
sións ‘comodamente atados’) 
non debate sobre estas cues-
tións como o debera facer, está 
de costas a esta realidade social 
acelerada, aínda que tamén hai 
sectores cunha cultura profesio-
nal diferente que son dique de 
contención contra o intento de 
“deshumanización” da educa-
ción. A loita contra a discrimi-
nación lingüística, a xenofobia, 
o sexismo... resisten ou prolife-
ran nos centros educativos a pe-
sar de atrancos tan reais como a 
eliminación de tempos e recur-
sos desde os que abordar es-
tas temáticas. Así, os exemplos 
máis claros que coñezo de boas 
prácticas educativas en Secun-
daria xiran principalmente ao re-
dor de cuestións coma a convi-
vencia e a igualdade, relegadas 

practicamente fóra do currículo. 
Entre resistencia e ampliación 
de espazos de responsabilidade 
educadora. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Teresa Neira é profesora de In-
fantil con atención específica á 
aprendizaxe da lingua escrita 
desde o enfoque construtivis-
ta. Traballou na elaboración do 
currículo de Educación Infantil 
e actualmente colabora co CE-
DEC (Centro Nacional de Desa-
rrollo Curricular en Sistemas no 
Propietarios) na elaboración de 
recursos educativos. O seu in-
terese é a innovación rigorosa 
fronte a calquera tipo de super-
ficialidade, moda ou intereses 
espurios.

Se falamos do presente quero 
partir dunha valoración positiva 
dos Decretos Curriculares vixen-
tes (330/2009 de EI e 105/2014 
de EP) que promoven meto-
doloxías activas como a apren-
dizaxe baseada en proxectos 
(ABP), a alfabetización informa-
cional, o deseño universal da 
aprendizaxe (DUA), os Recur-
sos Educativos Abertos (REA) e 
a atención á diversidade con cu-
rrículos flexibles, abertos e in-
clusivos: son unha oportunida-
de.

En troques, quero manifestar 
que a impostación tecnolóxica 
actual que invade as aulas en lu-
gar de asumirse como un recur-
so, pasa a ser a maquillaxe de 
modelos tradicionais e mecani-
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cistas. Quero referirme, igual-
mente, á forza do léxico que 
pode confundirnos; así, pode-
mos pasar de recunchos e obra-
doiros a ambientes e contextos, 
seguindo mitos e modas… pero, 
que tipo de materiais e activida-
des propoñemos para que non 
se convertan unicamente nunha 
decoración? Que se agacha de-
trás do uso da palabra “proxec-
to” cando só consiste nunha re-
lación de actividades que nada 
teñen que ver co traballo cos 
textos expositivos, o procesa-
mento da información e os in-
tereses do alumnado? Como se 
poden facer proxectos e abor-
dar o ensino e aprendizaxe da 
lectura e da escritura con méto-
dos descontextualizados? Onde 
queda o respecto polas etapas 
que xa hai 40 anos describiu 
Emilia Ferreiro?

Resúltame difícil nomear un nú-
mero elevado de centros edu-
cativos galegos como modelos 
de boas prácticas pero, sen dú-
bida, hai moitos docentes pre-

ocupados pola súa formación 
e bo labor; neses casos, o peso 
do claustro non debería ser un 
condicionante que as impedi-
se e a inspección educativa e as 
administracións deberían apoiar 
as metodoloxías activas, contex-
tualizadas e significativas, con 
contidos de calidade, motivan-
do para aprender (que non en-
tretendo), sen esquecer que a 
liberdade de cátedra nin exi-
me de cumprir os currículos, nin 
debe ser escusa para non evo-
lucionar. Noutro sentido, é cer-
to que tamén observo un move-
mento de escolas que apostan 
por mesturar as idades (reivindi-
co as unitarias do rural), non tra-
ballar con materiais elaborados 
por terceiros, modificar os ins-
trumentos de avaliación… para 
o que é necesaria unha forma-
ción de calidade co acompaña-
mento dos centros pioneiros e 
por isto hai que deixar que sexa 
a pedagoxía, a neurociencia, a 
lingüística infantil e a psicoloxía 
evolutiva quen poñan os alicer-

ces para non caer en prácticas 
carentes de reflexión metodo-
lóxica e poder valorizar a nosa 
profesión. 

Outra cuestión fundamental é 
a relación e o acompañamento 
ás familias, en particular na Edu-
cación Infantil. A este respec-
to, percibo un exceso de nenas 
e nenos sobreestimulados, con 
exceso de incentivos externos 
(que non necesitan nin piden) e 
moi poucos internos que son os 
que provocan o verdadeiro inte-
rese polo mundo que os rodea e 
o desexo cara ao coñecemento; 
con exceso de actividades ex-
traescolares, pero con falta de 
atención, e condicionados polo 
exceso e abuso do uso de pan-
tallas dixitais que ofrecen conti-
dos excesivamente rápidos, con 
cortes abruptos, que provocan 
que a realidade que teñen que 
vivir lles pareza excesivamente 
lenta, mentres hai déficits nas 
capacidades de observación e 
de relación. 

De esquerda a dereita: Teresa Neira, Santiago Veloso, Pilar Sampedro, Cristina Novoa, Sonia Fernández e Antón Porteiro.
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Preocúpame a “moda” nas acti-
vidades de formación desde as 
administracións competentes. 
Hai claramente un cambio de 
interese no tipo de actividades 
que se ofertan, e incluso pre-
mian, que responden a esa fal-
ta de reflexión que apuntaba ao 
principio e que deixa un oco im-
portante en ámbitos como, por 
exemplo, a formación no proce-
so e a aprendizaxe da ensinanza 
da lingua escrita. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cristina Novoa. Coordina a 
Asesoría de bibliotecas esco-
lares da Consellería de Educa-
ción. É experta en bibliotecas 
escolares e lectura, con múlti-
ple docencia e escrita sobre es-
tas cuestións. Dentro do Conse-
jo de Cooperación Bibliotecaria 
participou na elaboración de 
documentos como o “Marco 
de referencia para las bibliote-
cas escolares” ou “Prospectiva 
2020: las diez áreas que más van 
a cambiar en nuestras bibliote-
cas en los próximos años”. 

Se facemos unha radiografía rá-
pida do ámbito educativo públi-
co galego, na actualidade, po-
demos ver que exercen presión 
sobre o profesorado, á hora de 
construír unha nova escola, va-
rias realidades: a cuestión de-
mográfica; os axustes nos catá-
logos dos centros; a introdución 
das tecnoloxías da comunica-
ción e da información; a presión 
da industria editorial e tecno-
lóxica sobre o profesorado me-

nos proactivo; o aumento das 
esixencias da Administración 
en canto a informes, progra-
macións e documentación bu-
rocrática; a realidade cambian-
te das familias; un mundo cada 
vez máis inxusto cos desfavore-
cidos; a imprescindible inclusión 
de toda a diversidade que che-
ga á escola; a presión das fami-
lias e dos medios de comunica-
ción cuestionando o labor do 
profesorado; a renovación xera-
cional do profesorado... 

En canto ás realidades que xo-
gan a favor, algunha das ante-
riores pode lerse nese sentido 
e podemos citar: a tecnoloxía 
nos centros que permite traba-
llar de forma colaboradora e 
con Internet conectando a esco-
la co mundo, as necesidades do 
alumnado vinculadas ao mundo 
da información e os medios de 
comunicación, o apoio da Admi-
nistración a determinados pro-
gramas como o de bibliotecas 
escolares que permite abordar 
cambios nas prácticas dos cen-
tros máis dinámicos... Xogando 
entre estas forzas e as posibili-
dades que se lle abren ao pro-
fesorado atento ás oportunida-
des, hai unha diversidade moi 
grande de realidades e moi-
tos mundos ás veces dentro da 
mesma escola.

Desde a Asesoría de Bibliote-
cas Escolares observamos un 
gran cambio na realidade das 
bibliotecas e dos centros na úl-
tima década. O Plan de Mello-
ra de Bibliotecas Escolares co-
mezou no curso 2005/2006, 
coa primeira convocatoria e 
os primeiros 40 centros. Ago-
ra o PLAMBE integra 655 cen-
tros públicos: preto do 70% dos 
centros da rede. Alí onde a bi-
blioteca escolar comeza a acti-
varse (intervir en espazos, tem-
pos, coleccións, equipamentos, 
organización, actividades, in-
clusión do traballo coa informa-
ción e cos medios audiovisuais, 
implicación das familias, inte-
gración de ciencias e humani-
dades, incorporación de novas 

linguaxes como a robótica, os 
videoxogos, o xogo -en xeral- 
como ferramenta para a apren-
dizaxe, propostas de proxectos 
colaboradores, apoio aos traba-
llos de investigación...), as súas 
actuacións repercuten en todo o 
centro e mesmo en toda a co-
munidade educativa. Moitos 
centros incluídos no PLAMBE 
mudaron totalmente a súa cul-
tura pedagóxica; por suposto 
que cada centro é diferente e a 
realidade non é homoxénea nin 
sequera nos centros dun mes-
mo concello, mais aqueles máis 
proactivos xa cambiaron o mo-
delo de biblioteca cara a un es-
pazo creativo de aprendizaxes.

A este respecto, cabe indicar 
que os exemplos de boas prác-
ticas son difundidos nas activi-
dades de formación organiza-
das pola propia Asesoría para 
promover o seu coñecemento 
e chegan máis alá de Galicia. A 
repercusión destas experiencias 
sobre os resultados académicos 
é algo a ter a conta e nese sen-
tido os datos PISA do 2016 dan 
unha idea da contribución que 
fan as bibliotecas e as súas ac-
tuacións á mellora da compe-
tencia lectora. As actuacións en 
materia de bibliotecas escolares 
desenvólvense a través do Plan 
LIA 2016-2020, que acubilla un 
bo feixe de programas para dar 
resposta aos diferentes desafíos 
do presente: O PLAMBE, Hora 
de Ler (con distintas accións en-
tre as que destaca a convocato-
ria de Clubs de lectura), Concur-
so de Traballos por Proxectos, 
Biblioteca creativa, Bibliotecas 
Escolares Solidarias, Proxectos 
LIA.2, Radio na biblio, Concur-
so de Podcasts, Biblioteca Inclu-
siva... 

O maior dos retos é a estabili-
dade das bibliotecas escolares 
e de toda a súa potencialidade, 
que debe pasar pola atención 
aos recursos materiais e huma-
nos por parte do sistema edu-
cativo a nivel do Estado e das 
CC.AA. Adaptación, flexibilida-
de, colaboración, formación, 
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apertura de miras, atención ás 
tendencias comunicativas e tec-
nolóxicas, atención ao mun-
do das bibliotecas e ás mudan-
zas que está a vivir, atención aos 
estudos sobre as evidencias de 
impacto das bibliotecas escola-
res nas aprendizaxes do alumna-
do, aos estudos internacionais 
sobre lectura e tendencias neste 
ámbito. Todo isto é imprescindi-
ble para seguir avanzando. Tra-
ballar na biblioteca escolar cam-
bia a orientación e enriquece a 
vida profesional, agora ben, non 
é para apoucados nin pasivos; 
só a convicción, a proacción, a 
formación, a colaboración e o 
traballo en rede axudan nesta 
tarefa. Aquí observamos tamén 
que, cando o medo e a queixa 
entran pola porta, a innovación 
chimpa pola fiestra.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Santiago Veloso é profesor con 
experiencia en Primaria e Se-
cundaria. Fundou e preside a 
Asociación Cultural e Pedagóxi-
ca Ponte... nas ondas! (ONG 
consultora da UNESCO para o 
Patrimonio Cultural Inmaterial), 
unha iniciativa pedagóxica con 
máis de 20 anos de experien-
cia que conecta centros galegos 
e portugueses a través da radio 
e a TV para difundir este patri-
monio, a identidade común en-
tre terras veciñas e o mundo lu-
sófono. 

No ano de Fraguas, falar de edu-
car e innovar na Galiza dos co-
mezos do século XXI é un desa-

fío e a figura del lévanos a unha 
necesaria reflexión, xa que a es-
cola está perdendo a súa hexe-
monía como axente socializador 
e cultural. Inmersos na socie-
dade da información, a escola 
debe preparar o alumnado que 
se desenvolverá neste contexto, 
porque hai que ter de conta que 
o alumnado actual afoga na ver-
tixe informacional e diante diso 
é ben importante a acción for-
mativa que debemos realizar.

A democratización dos medios 
de comunicación e o acceso á 
información son dous factores 
que inevitablemente encami-
ñan a escola cara a unha nece-
saria transformación que incida 
no papel dos medios, nas men-
saxes que reciben os máis novos 
e na formación de cidadáns crí-
ticos. É necesario alfabetizar no 
audiovisual para que a aprendi-
zaxe e a formación do alumna-
do respondan ás necesidades 
das persoas da sociedade “dixi-
tal” e para isto hai que superar 
as estruturas da escola “conven-
cional” xa que as aprendizaxes 
son múltiples e os contextos son 
cambiantes. 

E no actual contexto de sobre-
exposición informativa a educa-
ción ten que ser unha ancoraxe 
coa realidade máis próxima ao 
alumnado, co seu medio e coa 
súa cultura. E para iso, o propio 
alumnado debe ser protagonis-
ta no proceso da súa formación. 

Neste senso, desde o ano 1995, 
Ponte... nas ondas! asume este 
contexto e realidade mediante 
experiencias de comunicación 
coa radio como medio alfabe-
tizador e, á súa vez, para abrir 
unha porta ás relacións con Por-
tugal desde a escola. E non só. 
A potencialidade da radio es-
colar como medio para formar 
persoas comunicadoras é tal vez 
un dos contributos da experien-
cia á renovación das prácticas 
educativas mediante o papel 
activo do alumnado no desen-
volvemento da competencia co-
municativa. As cintas de case-
te, as emisoras de FM, os CD e 

os DVD deron paso aos podcast 
que xa levan o patrimonio ás re-
des sociais. 

A referencia a Antonio Fraguas 
non é casual: el creu no poder 
da radio en Galiza e por iso foi 
un dos seus promotores. E a ela 
levou unha das súas preocupa-
cións: o patrimonio cultural que 
el xa vía esmorecer. Así, o patri-
monio cultural inmaterial gale-
go-portugués debe ser hoxe a 
referencia de calquera innova-
ción nas aulas da Eurorrexión. É 
fundamental que no actual con-
texto de globalización a escola 
asuma esta riqueza como refe-
rente na formación do alumna-
do; neste sentido, unha esco-
la nova debe ollar por riba das 
fronteiras e dialogar co territorio 
que conforma a súa identidade.

En canto a boas prácticas, a 
nosa traxectoria fará 25 anos 
no próximo ano 2020. Con este 
percorrido pódense apuntar va-
rios fitos: en 2013 o Ministerio 
de Educación y Cultura a tra-
vés do selo Leer.es recoñece o 
programa como “buena prác-
tica iberoamericana”, en 2014 
a experiencia recibe o premio 
ONDAS “á mellor cobertura in-
formativa do patrimonio inma-
terial galego-portugués”, en 
2015 a Asociación Galega de 
Profesionais da Xestión Cultural 
(AGPXC) incluíuno como unha 
boa práctica en xestión cultu-
ral que pode servir de exemplo 
para futuros xestores ou axen-
tes culturais. Ademais, segun-
do a AGPXC, PNO! responde 
aos principios de efectividade, 
exemplaridade e transferibilida-
de; por último, en 2017 as admi-
nistracións de Portugal, Madrid 
e Santiago de Compostela de-
ciden presentar a PNO! ao rexis-
tro das Mellores Prácticas co Pa-
trimonio Cultural Inmaterial da 
UNESCO. Estamos, pois ante 
unha experiencia ou práctica in-
novadora que se mantén ao lon-
go de 25 anos, cunha activida-
de multidisciplinaria, integrando 
a alfabetización multimedia co 
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patrimonio e as redes de comu-
nicación.

Un exemplo de como proce-
der ante a ruptura da transmi-
sión patrimonial, diante da im-
plosión do patrimonio/lingua e 
diante da proscrición do galego, 
que debemos deplorar e supe-
rar, reencontrándonos en con-
textos de aprendizaxe ricos, for-
mando parte de comunidades 
de aprendizaxe e en medio de 
complementarias redes de cola-
boración formativa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Logo destas olladas, argumen-
talmente ricas e complemen-
tarias, o diálogo cruzado que 

seguiu entre as profesoras e 
o profesor que compoñían a 
Mesa, e tamén co público pre-
sente na sala, levounos a afon-
dar na necesidade de reinventar 
a profesión docente mudando a 
formación inicial e a permanen-
te máis alá das “modas”, apro-
veitando as oportunidades, apli-
cando os mellores criterios ao 
lexislado e á súa aplicación, rei-
vindicando a escola para todos 
e tamén especificamente a ru-
ral (no propio contorno, abertas 
á natureza, posibilitando meto-
doloxías activas...) e as materias 
e prácticas que posibilitan o diá-
logo co alumnado, así como a 
inclusión (posible efectivamen-
te na escola pública que se sabe 

‘espazo público’) en tempos de 
diversidade e desigualdade. 

Con algunhas incertezas, mais 
con bastantes certezas extraí-
das do día a día de formado-
ras; con interrogantes, bastan-
tes, mais tamén con horizontes: 
algúns deles aquí quedaron de-
lineados.

PUBLICIDADE


