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E X P E R I E N C I A S

A Organización Mundial da 
Saúde definiu a saúde no 

seu texto fundacional (1948) 
como “un estado de benestar 
físico, mental e social, con ca-
pacidade de funcionamento, e 
non só a ausencia de afeccións 
ou enfermidades”. No IES do 
Milladoiro asumimos esta de-
finición como un dos eixes do 
proxecto educativo. Entendida 
dende unha perspectiva social, 
por exemplo, a saúde convérte-
se nun piar da convivencia, con-
cepto tamén fundamental para 
o desenvolvemento dun cen-
tro educativo. Non esquezamos 
que entre os fins da educación 
recollidos na lexislación está a 
atención á convivencia nos cen-
tros escolares e o desenvolve-
mento de hábitos saudables no 
alumnado1.

Deste xeito, unha boa saúde e 
unha boa convivencia escolares 
melloran os resultados acadé-
micos e promoven o desenvol-
vemento persoal de alumnas e 
alumnos ao mesmo tempo que 
producen unha maior satisfac-
ción da comunidade educativa 
e, a pequena escala, contribúen 
a mellorar a convivencia e a saú-
de na localidade na que o cen-
tro desenvolve a súa actividade.

A literatura especializada de-
mostra que cando se pon a 
aprendizaxe no seu contexto re-
sulta máis significativa. Aí están 
exemplos como as comunida-
des de aprendizaxe ou as redes 
internacionais (Cidades Amigas 
da Infancia, Asociación Interna-
cional de Cidades Educadoras, 
etc.): aumenta a titulación, des-
cende o absentismo e a confli-

1 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 
Educación e na Lei Orgánica 8/2013, de 9 de 
decembro, para a mellora da calidade educa-
tiva (Lomce). Pola súa banda, a Consellería de 
Educación da Xunta de Galicia mostra a súa 
preocupación a través da Lei 4/2011, do 30 de 
xuño, de convivencia e participación da comu-
nidade educativa e o Decreto 8/2015 polo que 
se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 
de convivencia e participación da comunidade 
educativa en materia de convivencia escolar. 
Para afondar nestes mandatos legais, a finais 
de 2015 fixo pública a Estratexia Galega de 
Convivencia Escolar 2015-2020 (http://www.
edu.xunta.es/portal/Educonvives.gal).

tividade, mellora a competencia 
emocional, fomenta a colabora-
ción coas familias e a implica-
ción na comunidade incide na 
vida da localidade na que o cen-
tro está inmerso. Son moitas as 
institucións e organizacións que 
traballan cun centro educativo. 
Un traballo feito en rede ofre-
ce mellores resultados e, sobre 
todo, os seus beneficios chegan 
a toda a comunidade porque 
supón un exercicio de consenso 
para acadar criterios comúns e 
realizar actuacións coordinadas.

O IES DO MILLADOIRO NO 
MILLADOIRO

O IES do Milladoiro é un centro 
escolar que dá servizo ao maior 
dos núcleos urbanos de Ames, 
no que viven case 13.000 per-
soas. O rápido crecemento do 
Milladoiro nos anos noventa foi 
acompañado dunha reivindica-
ción social a prol da construción 
dun centro de ensino secunda-
rio, reivindicación que se fixo 
realidade no curso 2013/2014, 
cando comezou a funcionar o 
Instituto. Se a matrícula do pri-
meiro ano de funcionamento foi 
de 29 alumnas e alumnos, é xa 
de case 450 no 2017/2018, ci-
fra que previsiblemente seguirá 
medrando, dado que o munici-
pio de Ames é dende o punto 
de vista demográfico un dos 
máis dinámicos de Galicia2. 

O alumnado do IES do Milladoi-
ro presenta niveis socioculturais 
moi variados e responde ás no-
vas realidades familiares exis-
tentes na sociedade. Esta diver-
sidade amplíase coa presenza 
dunha porcentaxe relativamen-
te elevada de alumnado pro-
cedente do estranxeiro, que se 
incorpora ao longo de todo o 
curso, mesmo na terceira avalia-
ción e, en non poucas ocasións, 
con desfases curriculares seve-
ros. Aínda que a poboación in-
migrante constitúe no Milladoi-

2 Lois González, Rubén C. e outros (2016): 
Diagnóstico integral demográfico e de distri-
bución territorial do Concello de Ames. Infor-
me final. Xuño 2016. Concello de Ames-Gru-
po Ante (GI-1871).

ro un dos colectivos con maior 
risco de exclusión, o alumna-
do non ofrece demasiadas difi-
cultades de integración escolar, 
pero obriga a prestar especial 
atención aos procesos de acolli-
da e ao respecto á multicultura-
lidade.

A REDE DO IES DO 
MILLADOIRO  

Comunidade escolar, saúde, 
convivencia… son as bases so-
bre as que o centro puxo en mar-
cha no curso 2015/2016 a Rede 
do IES do Milladoiro. Dalgún 
xeito, esta iniciativa viña desen-
volver un dos obxectivos xerais 
do proxecto que o Equipo Di-
rectivo presentou ao proceso 
de elección da Dirección con-
vocado en 2015: “Fomentar a 
apertura do centro á comunida-
de, incrementando as relacións 
coa sociedade, as asociacións e 
as institucións do Concello”. É, 
por outra banda, resultado do 
traballo que se realiza no Insti-
tuto dende o Departamento de 
Orientación e a Xefatura de Es-
tudos, que se apoian noutro dos 
obxectivos do Equipo Directivo: 
a creación dun clima de traballo 
e de convivencia que favorezan 
o benestar do profesorado, do 
alumnado, do persoal non do-
cente e das familias3.

A presenza de institucións nes-
ta Rede foi incrementándose 
ao longo do tempo. Na primei-
ra reunión participaron a Anpa 
do IES do Milladoiro “Anpa Mi-
lla”, a Anpa Ágora do IES do Mi-
lladoiro, o Centro de Saúde, o 
Concello de Ames, a Garda Civil 
do Milladoiro, a Inspección edu-
cativa e o Instituto Galego de 
Xestión para o Terceiro Sector 
(Igaxes3), pero co paso dos me-
ses fóronse sumando a Asocia-
ción Galega de Reporteiros Soli-
darios (Agareso), a Asemblea de 
Cooperación pola Paz (Acpp), a 
Asociación de Empresarios do 
Milladoiro, o Centro de Educa-
ción Primaria de Ventín, a Escola 

3 O proxecto do Equipo Directivo pode ser 
consultado en http://www.edu.xunta.gal/cen-
tros/iesmilladoiro/taxonomy/term/103.
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Infantil do Milladoiro e a Funda-
ción Secretariado Xitano4. Non 
descartamos a incorporación de 
novos axentes5.

No primeiro ano de actividade 
da Rede celebráronse tres xor-
nadas de traballo tituladas “A 
convivencia, responsabilidade 
de todas e todos”. A primeira 
foi en decembro de 2015, conti-
nuada por unha segunda en fe-
breiro de 2016 e a derradeira no 
mes de maio. 

4 Para máis información sobre estas entida-
des remitimos ássúas respectivas web: Agare-
so: http://www.agareso.org/gl; Acpp: http://
www.acpp.com; Anpa do IES do Milladoiro 
“AnpaMilla”: http://www.edu.xunta.gal/cen-
tros/iesmilladoiro/taxonomy/term/74; Anpa 
Ágora do IES do Milladoiro: http://www.edu.
xunta.gal/centros/iesmilladoiro/taxonomy/
term/69; CEP de Ventín: http://www.edu.
xunta.gal/centros/cepdeventin/; Concello de 
Ames: http://www.concellodeames.gal/index.
php?idioma=gl; EeiMilladoiro: http://www.
edu.xunta.gal/centros/eeimilladoiro/; Funda-
ción Secretariado Xitano: https://www.gita-
nos.org/galicia/; Igaxes3: http://www.igaxes.
org/?lang=gal
5 A Rede non substitúe senón que comple-
menta a acción doutras instancias como son o 
Claustro, a Comisión de Coordinación Peda-
góxica ou o Consello Escolar.

En decembro dese tivo lugar 
a primeira reunión do curso 
2016/2017 —baixo o lema “A 
saúde, base dunha boa convi-
vencia”— continuada por outras 
nos seguintes trimestres. Destas 
reunións plenarias xorden se-
sións sectoriais que melloran a 
coordinación do Instituto coas 
distintas institucións porque en-
graxan as relacións e facilitan a 
concreción dos proxectos.

Entre as moitas iniciativas que 
consolidou ou que posibilita 
esta Rede destaca a posta en 
marcha dun proxecto de inter-
vención para atender o alumna-
do de condutas disruptivas de 
especial dificultade que se vexa 
privado temporalmente do seu 
dereito de asistencia ao centro 
como consecuencia dunha san-
ción. Ese alumnado realiza tra-
ballos para a comunidade fóra 
do centro en servizos e depen-
dencias municipais, sempre que 

a familia acepte esta alternati-
va6. Esta iniciativa, supervisada 
pola Inspección Educativa, non 
sería posible sen unhas relacións 
fluídas co Concello de Ames, 
que tamén ofrece, por exemplo, 
reforzos educativos para alum-
nas e alumnos de familias que, 
polas súas condicións laborais 
ou socioculturais, non presentan 
un clima adecuado para favore-
cer o traballo escolar dos seus fi-
llos e fillas en horario extraesco-
lar7. 

Por outra banda, o IES do Mi-
lladoiro participa dende o cur-
so 2015-16 no desenvolvemen-
to dos contratos-programas 
ofertados pola Consellería (Plan 
de Reforzo, Orientación e Apoio 
(PROA), Mellora da convivencia 
e promoción da igualdade, Pre-
vención do abandono temperá 
e do absentismo escolar, Mello-
ra das competencias clave, Me-
llora da calidade na xestión dos 
centros), que supoñen unha pe-
quena achega económica para o 
centro e un certo recoñecemen-
to do traballo realizado. Varias 
das accións dos contratos-pro-
grama implican unha intensa 
participación de Igaxes3, aso-
ciación coa que se desenvolven 
o programa de fortalecemento 
familiar, “Escola da vida”, as ti-
torías individualizadas, os obra-
doiros do Plan de Acción Titorial 
ou  a posta en marcha, en cola-
boración coa Área de Didáctica 
da Matemática da Facultade de 
Ciencias da Educación da USC, 
dunha acción piloto de estímu-
lo matemático: “Anaquiños ma-
temáticos”. 

Tamén é de particular impor-
tancia a relación coa Escola In-
fantil do Milladoiro e co CEP de 

6 http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmi-
lladoiro/node/735
7 Esta actividade serve de apoio ás medi-
das de atención á diversidade e ao alumna-
do con necesidades educativas, liñas priorita-
rias na organización do centro. A maiores do 
apoio do profesorado de Pedagoxía Terapéu-
tica ao alumnado con desfase curricular signi-
ficativo ou necesidade de inmersión lingüísti-
ca, no curso 2016/2017 funcionan un grupo de 
de PMAR en 2º da ESO e outro en 3º. En 1º 
e 2º da Eso, o centro tamén conta con agru-
pamentos flexibles ou desdobramentos en lin-
guas e matemáticas.
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Ventín, do que procede a maior 
parte do alumnado do Instituto. 
Concibimos a educación como 
un continuo, polo que aspira-
mos a coordinar as accións de 
centros de niveis distintos, den-
de aspectos meramente buro-
cráticos como pode ser o trans-
vasamento de documentación 
ata accións de maior calado 
educativo presididas pola filo-
sofía da prevención e da inter-
vención. Por esa mesma razón é 
de interese a colaboración coas 
asociación de nais e pais no que 
pode ser o xermolo dunha es-
cola de familias das tres etapas 
educativas.

Na Rede tamén colaboran a 
Fundación Secretariado Gita-
no e outras ONG como a Aga-
reso e a ACPP, organizacións 
que desenvolven varios obra-
doiros co alumnado. Outras ins-
titucións clave son a Asociación 
de Empresarios do Milladoiro, o 
Centro de Saúde e a Garda Ci-
vil do Milladoiro. O IES do Milla-
doiro traballa con elas nos seus 
respectivos ámbitos competen-
ciais, por exemplo, a orienta-
ción laboral e profesional, a ali-
mentación ou a formación para 
un mellor uso das redes sociais, 
respectivamente.

Todas estas iniciativas e outras 
máis visualízanse neste cadro:

PARA CONCLUÍR

Facemos, en primeiro lugar, 
unha valoración positiva da ex-
periencia como se puxo de ma-
nifesto no documento que se 
aprobou na derradeira reunión 
do curso 2015/20168. Cremos, 
por outra banda, que a incor-
poración progresiva de novos 
axentes á Rede é precisamen-
te un síntoma do seu funciona-
mento. O mero feito de que to-
das as institucións coñezan o 
que se está a facer é positivo en 
si mesmo, pero, ademais, abre 
as portas a novas accións e fa-
cilita a cooperación e a coordi-
nación.

Porén, queda moito camiño por 
percorrer. A consolidación do 
traballo realizado é un obxecti-
vo primordial para unha expe-
riencia que aínda é moi nova. 
É necesario avaliar e profun-
dar nas accións realizadas9. 
Por outra banda, o noso reto 
é conseguir que as iniciativas 
impregnen a actividade dos de-
partamentos didácticos a través 
das súas  programacións e vice-
versa, así como mellorar as can-
les de comunicación para que o 
traballo realizado chegue a to-
dos os recunchos da comunida-
de escolar.

8 Pode consultarse en http://www.edu.
xunta.gal/centros/iesmilladoiro/taxonomy/
term/151
9 O centro acadou en xuño de 2017 o selo 
“Vida Saudable”, mención honorífica outorga-
da polo Ministerio de Educación que recoñe-
ce as accións destinadas a fomentar a calidade 
dos centros educativos (Ordeecd/2475/2015, 
de 19 de novembro, pola que se crea o dis-
tintivo de calidade de centros docentes Selo 
Vida Saudable).
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