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Chégame un novo remate 
de ciclo e con el as pala-

bras non ditas ao longo destes 
tres anos. Palabras de agrade-
cemento e de agarimo tingui-
das co pesar da despedida. En-
tre todas elas, das que máis 
gusto son daquelas nas que as 
familias me expresan que a eta-
pa de infantil tamén foi unha ex-
periencia enriquecedora na que 
houbo tanto estímulo para eles 
coma para os seus fillos ou fillas. 

Atribúenlle á escola esa capaci-
dade de aguilloar a rutina cotiá 
do fogar, de facelos mover por 
ter que contar ou por compra-
cer as peticións das mestras, e 
xa que logo o que din elas é pa-
labra de Deus e hai que cumprir 
coas súas encomendas. Amais, 
mentres os fillos son pequenos 
non se ten sentido do ridícu-
lo que pode supor andar a bus-
car niños, pendurar comedeiros 
para paxaros nas árbores da rúa 
ou facer de detectives para re-
solver os retos que se propoñen 
dende a escola.

Fermoso, non si? Nunca se che-
ga a valorar debidamente o im-
pacto que pode ter na vida 
dunha familia o paso pola es-
cola infantil. Pode ser o primei-
ro chanzo do sistema educativo 
sen máis ou pode ser unha eta-
pa vital inesquecible para todos. 
En grande medida de nós de-
pende. Pode ser que como vaia 
ese primeiro irán os futuros. Da 
visión que leven sobre do que é 
a corresponsabilidade educati-
va familia-escola dependerán os 
vindeiros posicionamentos. So-
mos conscientes diso? Sabemos 
a responsabilidade inicial que 
temos nas mans? Usámola debi-
damente? 

Nisto adoita haber polaridades. 
Os que din facer partícipes da 
vida escolar ás familias, cando 
en realidade as tratan de man 

de obra para festexos, quédan-
se así no folclórico da relación. 
Os que non queren saber nada 
das familias por algún episodio 
negativo, xerando unha des-
confianza mutua que non axuda 
ao acto educativo. Os que en-
tenden a escola coma unha pe-
quena comuna na que mesmo 
hai inferencias duns no ámbito 
competencial do outro, carentes 
do respecto e intimidade que se 
merecen tanto a familia coma 
a escola. Aínda así, na literatu-
ra pedagóxica de todos os cen-
tros recóllense textos xa canóni-
cos que, a modo de brindes ao 
sol, falan de fomentar a partici-
pación das familias. Agora ben, 
é moi difícil dar no punto xusto 
evitando confusións e poñendo 
en valor a achega que familia e 
escola fan á educación dos ca-
tivos.

Cada vez que acollemos un novo 
grupo de alumnado, estamos a 
darlle (ou a pecharlle) tamén a 
entrada a cando menos un cen-
to de persoas adultas (familia-
res, amizades e veciños). Pode 
parecer irrelevante, ou non. De-
pende de como entendamos a 
educación. É un grande poten-
cial que acabará tecendo redes 
de colaboración e solidarieda-
de interxeracional non imaxina-
das. No día a día de tres cursos 
poden establecerse ricas cone-
xións non previstas nin progra-
madas. Configurarán un grupo 
social unido polas actividades 
escolares, que só se sosterá no 
tempo se os membros senten 
que iso é favorable para os seus 
nenos ou nenas.

Pero aínda vou un pouco máis 
aló. Está sobradamente inves-
tigado o rol dinamizador du-     
nha escola nunha comunidade 
local, en particular no caso dos 
núcleos rurais, e non obstante 
adoitamos esquecernos diso. 

A escola vive tan imbuída nos 
seus problemas diarios (didácti-
cos, administrativos, organizati-
vos, de choque coas familias…) 
que está a esquecer ese valioso 
labor de irradiar activismo cultu-
ral na comunidade e na veciñan-
za. Faise todo de cara a dentro 
ou para mirar a través do cristal. 
Outras veces, a escola demanda 
pero non devolve, todo queda 
alí, esmorecendo ata que pasa-
dos poucos anos xa non se lem-
bra.

Emporiso, cando me encarga-
ron este artigo, non o dubidei; 
decidín amosar experiencias da 
nosa vida escolar nas que as fa-
milias son piares fundamentais 
ao tempo que correas de trans-
misión para a localidade.

Adoito dicir que, cando paso 
por diante dunha escola, en fun-
ción de como se proxecta de 
cara ao exterior, de como se 
mostra e do que mostra, xa me 
vou dando unha idea do que hai 
dentro, mesmo do que non se 
ve pero se percibe: a idea que 
teñen da función da escola, da 
educación, do alumnado e da 
comunidade. Pode parecer ou-
sado, pero fiquen devagar, fa-
gan a proba e verán canto se 
enganan.

A escola na que traballo, a EEI 
Milladoiro (concello de Ames), 
é un macrocentro de trece uni-
dades de infantil coa ratio a 
tope, sita nun edificio de dese-
ño moderno e funcional nun po-
lígono industrial dunha localida-
de preto de Compostela, lugar 
de afluencia de parellas mo-
zas e doutras procedentes do 
estranxeiro (magrebís, países 
do leste, latinoamericanos, lu-
sos etc.) á procura de traballos 
temporais, de modo que aca-
ba configurando unha poboa-
ción flotante que supón conti-
nuos cambios de matrícula ao 
longo do curso. Arestora, dos 
vinte e cinco que teño na aula, 
tan só unha nena é oriúnda du-          
nha aldeíña da zona, o resto le-
van unha media de cinco anos 
de residencia. Como se pode 
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supor, o coñecemento sobre a 
localidade, sobre as súas tradi-
cións, sobre o seu patrimonio 
(material e inmaterial) ou sobre a 
lingua é bastante escaso, en vías 
de extinción porque acaba diluí-
do entre todo o foráneo. Case 
que todos os pequenos son fi-
llos primoxénitos e/ou únicos. 
De modo que a escola infantil é 
toda unha estrea; pódese con-
verter nunha oportunidade de 
iniciación na cultura escolar, na 
cultura local, no activismo social 
etc. E a clave radica en como o 
enfoquemos, se entendemos 
que nós podemos achegar unha 
argamasa que axude a consoli-
dalos coma pais, coma veciños 
e coma membros dunha comu-
nidade coa súa propia idiosin-
crasia. Nós apostamos por unha 
escola urbana ao estilo das uni-
tarias rurais nas que a complici-
dade, o coñecemento mutuo e 
a posta en valor da cultura local 
son os sinais de identidade.

lias, acaben irradiando en toda 
a veciñanza. Ambas as dúas es-
tán relacionadas coa lingua e a 
cultura galega: trátase da inicia-
tiva “Ames con Rosalía” e “Poe-
sías á rúa”. Poderían ser outras 
moitas, xa que logo a nosa co-
laboración coas familias é diaria, 
pero decanteime por estas por-
que quizais sexa nas que máis se 
visibiliza ese traballo a prol da 
cultura galega e ese tecido de 
colaboracións educativo-social 
entre toda a comunidade.

No concello de Ames tense 
como importante o día do nace-
mento de Rosalía de Castro po-
los vínculos da poetisa con el: 
roteiros, actos poéticos musi-
cais e publicacións son algunhas 
das actividades que enchen ese 
día, centrándose especialmente 
no ámbito escolar. Precisamen-
te por iso, dende o EDNL da 
EEI Milladoiro propúxose como 
campaña “Rosalía tamén vive 
aquí”, coa pretensión de tras-

ás persoas coas que comparti-
mos vivenda.

Vou relatar dúas accións que 
se veñen sucedendo nestes úl-
timos anos, cuxa orixe está na 
escola pero coa pretensión de 
que traspasen o reducido ámbi-
to escolar e, a través das fami-

“Milladoiro 11_14” no xardín do centro, feito como remate dunha promoción, unha torre 
por cada unidade, cada pedra un alumno/a. Ao pé do Camiño Portugués nunha chisca-
dela ao topónimo local. Fonte InnovArte Educación Infantil.

pasar o ámbito escolar e irra-
diar cara ás comunidades de ve-
ciños co ánimo de dar a coñecer 
os vínculos da escritora co con-
cello de Ames, así como agasa-
llar coa lectura dun poema seu 

Rematados os carteis de “Rosalía tamén 
vive aquí” pendúranse nos portais dos 
edificios nos que viven para que toda a 
comunidade poida gozar coa lectura do 
poema. Fonte: InnovArte Educación In-
fantil

“Rosalía tamén vive aquí” vén 
pór o acento en que mentres 
perdure o seu recordo na nosa 
cabeza, lingua e corazón, mo-
rará con nós nas nosas casas. 
Así cada neno e nena expoñe-
rá no portal dos edificios un car-
tel elaborado nas distintas aulas 
de infantil e primaria do con-
cello. Como se pode enten-
der, isto sempre supón un tra-
ballo de fondo que vai máis aló 
do mero feito de pendurar un 
cartel; en todos os grupos fai-
se un traballo previo para que 
isto non sexa unha acción pun-
tual, de modo que incluso foron 
moitas as familias que, á vista da 
ilusión dos fillos/as, visitan os fi-
tos próximos da Ruta Rosaliana 
en Padrón A Casa da Matanza, o 
Pazo de Arretén, Bastavales ou 
O Castro.

Na nosa aula a elección do poe-
ma foi froito dun intenso deba-
te; así, eu propuxéralles un pero 
non foi tanto do seu agrado 
coma “Parece unha rosa” que 
xa tiñamos visto noutras oca-
sións. Todos concordaban en 
que tiña que ser “parece unha 
rosa (…), parece un repolo”, 
pero no que non coincidían era 
nas estrofas preferidas de cada 
un. Coma sempre, suxeriron le-
valo a votación. Pero nós, aín-
da quixemos darlle unha volta 
máis; con tal motivo fotocopia-
mos o poema completo recolli-
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do na magnífica publicación Pa-
rece unha rosa, da editorial Ir 
Indo coas fermosas ilustracións 
de Isabel Pintado, e propuxe-
mos numerar as estrofas e leva-
las á casa para que alí, na com-
paña dos seus pais, decidisen 
cales eran as dúas que máis lle 
gustaban. Tras plasmar o resul-
tado nun gráfico, só quedaba 
transcribilo no cartel, fotocopia-
lo e envialo aos fogares xunto 
coas indicacións para que o fo-
tografasen e nola enviasen ao 
centro. Con todas elas elabo-
ramos unha montaxe audiovi-
sual para proxectar no acto poé-
tico musical que todos os anos 
se organiza na Casa de Cultura 
do Milladoiro. Amais, os orixi-
nais integraron unha exposición 
colectiva no centro que se com-
pletou coa plantación de came-
lias da variedade “Rosalía de 
Castro” no xardín. Como anéc-
dota direi que hai comunidades 
de veciños que teñen prohibido 
fixar carteis, pero o noso alum-
nado a través de Radio Ames 
pediu que se fixese unha excep-
ción, xa que logo, a causa ben 
pagaba a pena.

Outra das iniciativas rosalianas 
do concello foi a de pintar os 
seus versos nos pasos de peóns 
de Bertamiráns e O Milladoiro, o 
que deu pé a unha das nosas ac-
tividades preferidas, a de facer 
de detectives, na que unimos o 
gusto pola poeta, polo traballo 
con mapas e polos paseos en fa-
milia. Tratábase de localizar e fo-
tografar os seis pasos de peóns 
do Milladoiro, para o que lles 
demos as indicacións nun mapa 
sinalando as rúas nas que esta-
ban pintados.

No mes das Letras Galegas te-
ñen lugar as nosas actividades 
máis visibles, entre elas “Poe-
sías á rúa”, na que de formas 
moi orixinais poñemos poe-
mas de escritores galegos á vis-
ta de toda a veciñanza e visitan-
tes, algo que é moi celebrado e 
agradecido.

Resúltame moi difícil recoller 
nun espazo tan breve todo aqui-
lo que se fai “de cara a fóra”, fu-
xindo de tópicos escolares (fes-

Plano do Milladoiro cos pasos de peóns marcados e os buscadores de versos rosalianos. 
Fonte InnovArte Educación Infantil.
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“Rechíos poéticos no tendal dos poemas 18”. Unha es-
colma de poemas galegos sobre paxaros expostos na rúa. 
Fonte InnovArte Educación Infantil.

“Tendal dos poemas 17” no Milladoiro e en Bertamiráns, 
punto de parada de peregrinos e de paseantes. Fonte In-
novArte Educación Infantil.

“Rechíos poéticos”, poemas sobre a bubela escritos ex 
professo por grandes da literatura infantil galega, pendu-
rados das árbores xunto con comedeiros ecolóxicos para 
paxaros. Fonte InnovArte Educación Infantil.

tivais ou desfiles), mostrando 
unha escola culta que pon os 
cativos a ensinarlles aos maio-
res mostrando que hai vida in-
telixente máis aló das letras, 
números e flores de cores que 
aínda invaden as cristaleiras de 
moitas escolas. 

Pensémolo ben: de como nos 
proxectemos así nos verán. De 
nós depende.
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