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Aulas Galegas pretende ser 
un portal que conte con re-

cursos educativos de calidade 
en galego, creados por un co-
lectivo de profesoras e profe-
sores que cremos que, ante a 
situación de illamento provoca-
da polo coronavirus causante 
da Covid-19, debemos ofrecer 
unha axuda educativa á socie-
dade. 

NACEMENTO

O 13 de marzo foi a primeira 
mañá na que o alumnado, por 
recomendación do goberno ga-
lego, quedou na casa sen asis-
tir aos seus centros de ensino. 
Ante a incerteza de canto ía du-
rar a nova situación e ata onde 
nos ía levar, Pilar Ponte Pati-
ño ten a idea de poñer a andar 
un lugar na rede onde ofrecer 
contidos divulgativos en gale-
go nesa situación de crise. Ela 
exerceu de catalizadora involu-
crando, en menos dunha sema-
na, máis de 80 profesoras e pro-
fesores.

En tan só 72 horas, o 16 de mar-
zo de 2020, sae por primeira 
vez á luz Aulas Galegas, co en-
derezo aulasgalegas.org. A par-
tir dese momento, e de xeito to-
talmente inesperado, comezan 
a sumarse centos de compañei-
ras e compañeiros que fan que 
hoxe Aulas Galegas sexa un co-
lectivo que poderiamos consi-
derar estable. Máis de 500 do-
centes se puxeron en contacto 
a través do formulario para cola-
borar nas distintas seccións.

O público de Aulas Galegas é o 
alumnado, as familias, o profe-
sorado e a sociedade en xeral. 
A filosofía de Aulas Galegas non 
é substituír as indicacións edu-
cativas que o profesorado lle 
faga ao seu alumnado no ensi-
no regrado, nin o papel das ad-
ministracións educativas, senón 
ser unha fonte de recursos que 
sume no panorama educativo 
galego.

A páxina na actualidade ten for-
mato de blog de Wordpress e 

conta co hosting patrocinado 
pola empresa Dinahosting.

Estrutura

Dentro de Aulas Galegas pode-
mos atopar dous grandes apar-
tados: un vinculado co ensino 
regrado, onde podemos en-
contrar materiais didácticos cla-
sificados por nivel académico 
e materia; e outro, de carácter 
máis aberto, onde se recollen 
experiencias, proxectos, iniciati-
vas de interese para todas e to-
dos.

SECCIÓNS TRADICIONAIS

Estas seccións teñen como pú-
blico preferente o alumnado e 
as súas familias, e, obviamen-
te, tamén os docentes que po-
derán atopar aquí actividades e 
propostas doutro profesorado 
galego.

Neste apartado publicamos 
cada día material clasificado por 
nivel académico e materia para 
todas as etapas (infantil, prima-
ria, secundaria, ciclos e bacha-
relato). Escollemos esta maneira 
de clasificación porque cremos 
que sería a máis doada para o 
alumnado e as familias, e consi-
derabamos importante facilitar-
lles o labor de atopar material 
durante esta situación tan espe-
cial.

Compartimos contidos educati-
vos de elaboración propia crea-
dos especificamente para esta 
iniciativa e tamén outros que 
xa existen e que paga a pena 
divulgar. As seccións coas que 
contamos actualmente son: Ar-
tes, Educación Plástica, Música, 
Ciencias Experimentais, Bioloxía 
e Xeoloxía, Ciencias da Terra, 
Ciencias Naturais, Cultura Cien-
tífica, Física e Química, Ciencias 
Sociais, Economía, Filosofía, 
F.O.L., Historia, Historia da Arte, 
Xeografía, Educación Física, Lin-
gua e Literatura, Castelán, Fran-
cés, Galego, Inglés, Italiano, Li-
teratura Universal, Oratoria, 
Portugués, Matemáticas, Tec-
noloxía e T.I.C. Pensamos poder 
ampliar estas seccións ata che-

gar a ter material para todas as 
materias que existen no ensino 
regrado galego.

A tipoloxía de recursos que 
comparten as diferentes sec-
cións teñen varias característi-
cas comúns: deben fomentar a 
creatividade, ser motivadores, 
ser recursos autónomos que se 
poidan utilizar nunha única oca-
sión sen necesidade de segui-
mento e, na maioría dos casos, 
son interdisciplinares. A miúdo, 
as propostas perseguen unha 
acción no público ao que se di-
rixen: compartir un debuxo, un 
vídeo, unha receita... As redes 
sociais de Aulas Galegas dan 
boa conta das respostas e favo-
recen que se espallen os conti-
dos e cheguen a máis xente.

PARA TODAS E TODOS

Tamén hai un oco para seccións 
que se dirixen a un público máis 
amplo. Decatámonos de que o 
confinamento non só lle afecta-
ba ao alumnado, senón a todo 
o mundo. Por iso, ideamos o se-
gundo grande apartado que ti-
tulamos Para todas e todos que 
dá cabida a todas aquelas ini-
ciativas, actividades, proxectos 
e materiais que pretenden axu-
dar o conxunto da sociedade no 
tempo do coronavirus. O título 
deixa ver a diversidade que se 
acocha tras el. Creación dixital, 
Enredos, Estamos cos maiores, 
Lecturas compartidas, Mares de 
Cultura e Outras olladas son as 
seccións que o constitúen.

XENTE IMPRESCINDIBLE

A posta en marcha de Aulas Ga-
legas ao longo destes meses foi 
poñendo en evidencia que ha-
bía outras cuestións diferentes 
aos contidos que tamén debia-
mos atender se pretendiamos 
que as nosas publicacións fosen 
de calidade. As necesidades de 
funcionamento que foron xur-
dindo levaron a ter persoas en-
cargadas de coordinar funcións 
de xestión, que nalgúns dos ca-
sos, mesmo deron lugar a sec-
cións.
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Aulas Galegas non só preten-
de ofrecer recursos e contidos 
en galego senón que, como fe-
rramenta dinamizadora da lin-
gua, tamén aspira á divulgación 
dun modelo idiomático correcto 
en todo canto distribuímos, es-
pecialmente naqueles materiais 
que teñen como destinario úl-
timo o alumnado. Conscientes 
disto, dende o comezo creouse 
unha sección de traballo cons-
tituída por profesorado de Lin-
gua Galega dedicada á revisión 
e corrección de todos os conti-
dos da páxina, e na actualida-
de ademais da cuestión lingüís-
tica tamén atende todo o que 
ten que ver coa calidade da pu-
blicación (accesibilidade, docu-
mentos anexos, ligazóns exte-
riores e internas, categorización 
e etiquetaxe, etc.).

É ben sabido que na actualida-
de a divulgación pasa por ter 
presenza nas redes sociais e isto 
levou a que existise unha sec-
ción dedicada ás nosas contas 
nalgunhas delas, como Face-
book, Twitter e Instagram, que 
non se limitan á publicación dos 
nosos recursos senón tamén á 
divulgación de publicacións cos 
mesmos intereses que os nosos. 
A isto súmaselle a organización 
de eventos nas diferentes redes 
cos que pretendemos achegar-
nos máis ao público.

Do mesmo xeito foi necesario 
ter persoas que se ocupasen da 
edición e xestión do material 
audiovisual, de atender os co-
mentarios que a xente deixa na 
nosa páxina ou de recompilar as 
nosas aparicións nos medios de 
comunicación, de xeito que aos 
poucos se foi creando unha en-
grenaxe que fai posible a publi-
cación de todo o que elabora-
mos día a día.

FUNCIONAMENTO

O noso funcionamento, ata o 
momento, baséase nunha es-
trutura de reunións en redes so-
ciais (primeiramente en Whatsa-
pp e logo migramos a Telegram) 
apoiada por unha listaxe de 
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contas de Google semicorpora-
tivas que practicamente cobren 
todas as nosas necesidades.

Cada sección conta cunha per-
soa encargada que ten o com-
promiso de coordinar o gru-
po de traballo da súa sección, 
transmitir as opinións das per-
soas que forman parte dela e 
favorecer o traballo colaborati-
vo dentro desta. Os grupos de 
traballo das diferentes seccións 
téñense convertido nunha opor-
tunidade única para desenvol-
ver propostas transversais, tanto 
de xeito horizontal (interdiscipli-
nares) como vertical (a través de 
diferentes niveis), e que logo se 
ven publicadas no portal.

Temos un foro central onde rea-
lizamos reunións, máis ou me-
nos periódicas (dependendo 
das necesidades), constituído 
polas persoas coordinadoras 
das diferentes seccións e unha 
persoa coordinadora xeral.

En canto ao perfil das persoas 
integrantes do colectivo Aulas 
Galegas, trátase fundamental-
mente, como cabía agardar, de 
profesoras e profesores (en ac-
tivo, profesionais que buscan o 
seu primeiro emprego e tamén 
en situación de xubilación), tra-
balladoras sociais, psicólogas, 
estudantes… un colectivo varia-
do no que o único requisito de 
pertenza é o desexo de traballar 
pola divulgación de calquera sa-
ber coa nosa lingua como me-
dio de expresión.

A ACOLLIDA

Na actualidade contamos con 
case 180.000 visitas e catro mi-
llóns e medio de accesos nestes 
tres meses de funcionamento. 
Isto supón un tráfico moi eleva-
do para unha web destas carac-
terísticas e con tan pouco tem-
po de existencia.

Tamén é moi elevado o núme-
ro de comentarios na páxina 
web e, por suposto, salientamos 
a enorme acollida que nos fixe-
ron institucións de relevancia no 
eido da cultura, a educación e a 

ciencia de Galicia que, para nós, 
son o mellor indicador do noso 
traballo.

Dende o primeiro momento a 
Secretaría Xeral de Política Lin-
güística e a Consellería de Edu-
cación incluíronnos como recur-
so de referencia nas súas webs 
e o CAFI púxose en contacto 
connosco para nos ofrecer o seu 
apoio e asesoramento. Asocia-
cións de referencia como Nova 
Escola Galega deron conta da 
nosa aparición tanto en Gali-
cia coma no estranxeiro e ago-
ra estamos agradecidos de que 
nos ofrezan a oportunidade de 
formar parte desta publicación. 
Foi tamén moi positiva a acolli-
da que tivemos practicamente 
en todos os medios de comu-
nicación galegos tanto públicos 
coma privados.

Neste momento colaboran con 
nós institucións como o Instituto 
Galego de Física de Altas Ener-
xías (IGFAE), o Centro Superior 
de Investigacións Científicas de 
Galicia (CSIC), a Fundación Luís 
Seoane e o Festival Internacio-
nal Outono de Teatro (FIOT). 
Diversas iniciativas educativas 
como Olloboi ou Enreguéifate, 
21 Días co Galego e asociacións 
como ADEGA e a Asociación 
Galega de Custodia do Terri-
torio, entre outras, teñen pro-
porcionado materiais aos nosos 
contidos.

Cremos que este crecemen-
to exponencial pode explicar-
se (ademais da solidariedade 
e da incerteza provocada pola 
nova situación) pola necesida-
de do profesorado galego de 
ter un lugar de encontro común: 
un espazo onde compartir e xe-
rar recursos en galego e, sobre 
todo, traballar e aprender entre 
iguais.

O FUTURO

Dun xeito natural e non inten-
cionado, estase a crear unha 
rede educativa, con intereses 
e obxectivos comúns, na que 
todas e todos temos a posi-
bilidade de traballar asumin-

do liderado e responsabilidade 
compartida.

Aulas Galegas é unha oportuni-
dade para que as e os docentes 
actuemos como axentes princi-
pais de reforma da educación 
independentemente do nivel e 
características do centro educa-
tivo no que traballemos ou mes-
mo sen traballar en ningún de-
les.

Estamos comezando a desen-
volver aos poucos propostas de 
traballo colaborativo e interdis-
ciplinar, non só entre as distintas 
áreas e niveis, senón con inicia-
tivas procedentes doutros eidos 
como a cultura, a xerontoloxía 
ou a gastronomía, entre outros, 
que veñen axudar a romper os 
muros das aulas e dos centros 
educativos en Galicia.

É factible que no futuro outro 
dos piares da comunidade edu-
cativa, as familias, colabore con 
Aulas Galegas, de feito estas xa 
están comezando a facelo des-
de a etapa de Infantil 0-3.

Pola propia dinámica de traba-
llo, un futuro probable é que 
Aulas Galegas se convirta co 
tempo nun repositorio de acti-
vidades e recursos en galego, 
aínda que neste momento de 
cambio profundo e de cuestio-
namento do propio paradigma, 
un futuro ideal sería que Aulas 
Galegas poida contribuír humil-
demente ao cambio educativo 
abrindo espazos para que o pro-
fesorado galego poida desen-
volver experiencias didácticas.

Polo de agora, o noso futuro 
máis inmediato é que esta ini-
ciativa dinamizadora do gale-
go que é Aulas Galegas siga 
a funcionar atendendo todo o 
alumnado, apoiando as fami-
lias e compartindo e aprenden-
do xuntos neste espazo informal 
creado e coordinado polo pro-
fesorado galego.


