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Unha vez máis achegámosvos un novo número da revista Saudiña, nun intento ilusionante 
de pór en valor, de manifestar a nosa vontade de traballo transversal.

Porque consideramos fundamental na abordaxe da cuestión educativa traer a colación a complexidade
dos retos que nos formulamos, porque pensamos que só será posible abordalos dende o marco da reflexión
colectiva, coas achegas dos e das profesionais docentes, de todas aquelas persoas que contribúen teimudamente
ao labor investigador.

Arriscar nas propostas, atopármonos nas encrucilladas e nos límites das disciplinas e dos saberes,
emprazármonos novamente nas cuestións epistemolóxicas… innovar e cooperar dende Galicia, dende as nosas
realidades, do cotián ao extraordinario. 

En consecuencia, abrimos o presente número de Saudiña cunha aproximación ao papel dos medios de comunicación
como actores omnipresentes na difusión e na conformación de valores, da definición de modelos, etc.

Asemade, apostamos por visibilizar o legado de pioneiras como Emilia Pardo Bazán nos actuais proxectos
educativos en marcha nos cárceres, nas aulas hospitalarias, así como a tarefa internacionalista da presenza 
do persoal docente galego no exterior. 

Nun contexto de crise económica, os retos que nos propoñemos no sistema educativo galego precisan dunha
redefinición continua e construtiva, de aí que esperamos que as experiencias dos centros Valora sigan incidindo,
por exemplo, na pertinencia en políticas coeducativas, esenciais no impulso dunha sociedade non androcéntrica. 

Facendo nosas as palabras de Paulo Freire: “unha educación de persoas adultas tería que estar fundamentada 
na conciencia da realidade cotiá vivida pola poboación e xamais reducila ao simple coñecemento de letras, palabras
e frases. Que se convertese o traballo educativo nunha acción para a democracia, en resumo, unha educación 
de persoas adultas que estimulase a colaboración, a decisión, a participación e a responsabilidade social e política”. 

Por último, queremos rematar este editorial facendo extensiva a todos/as os/as lectores de Saudiña
a satisfacción de todas as persoas integrantes do Proxecto Valora ao saber que o Consello de Europa 
fai referencia ao Proxecto Valora no documento "Carta Europea das Linguas Rexionais Minoritarias", 
no que salienta que, como proxecto educativo, favorece o coñecemento de elementos característicos da cultura 
e do patrimonio galego. Parabéns a todas as persoas que facedes isto posible.
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SOBRE AS VANTAXES DA PUBLICIDADE

Se a cousa é tan clara, como chegamos 
a esta situación? O factor clave xa o teño
anticipado: a ausencia de preguntas, 
a aceptación da modificación artificial 
do noso contorno como se fose 
o resultado dunha evolución natural 
e fatal. As transformacións económicas e
tecnolóxicas desenvolven unha lóxica
inmanente tal, e aplican esa lóxica con tal
rapidez, que se impoñen antes mesmo 
de que a cidadanía teña a oportunidade 
de se interrogar sobre as vantaxes ou
desvantaxes que derivan desas
transformacións. E, sobre elas, a
publicidade, facéndonos crer que ela
mesma é parte inseparable deses avances
económicos e tecnolóxicos, vai ocupando
todos os currunchos da nosa vida.

Pero, acaso non é certo que a publicidade
trae tamén algunhas vantaxes? Se é así,
cales son e a quen benefician? A primeira e
máis obvia é a de alimentar unha poderosa
industria; os seus beneficiarios son, dende
logo, os que viven desa industria. Estes
tratan de convencer o resto do mundo 
(os empresarios que deben contratalos, 
os consumidores que deben deixarse influír
polos seus avisos, os cidadáns en xeral e
as institucións que aturan ou autorizan a
súa expansión irrefreable) de que son
necesarios e benéficos. Os seus
argumentos redúcense esencialmente a
tres. Con respecto aos contratantes dos

seus anuncios, que só eles permiten que as
súas mercadorías cheguen ao consumidor.
Con respecto aos consumidores, que
contribúen a informar dos diversos
produtos que hai no mercado. Con respecto
á cidadanía en xeral, que, ao incrementar o
consumo, favorecen que a industria medre
e os prezos baixen. E hai aínda un
argumento complementario que se escoita
cada vez con maior frecuencia: que a
publicidade é arte e cultura porque ao
deseño e creación dos avisos publicitarios,
nos seus múltiples soportes, contribúen
creadores de altísima calidade de múltiples
disciplinas (debuxantes, pintores, músicos,
cineastas e videoartistas, mesmo poetas!).

Respecto do último dos argumentos, 
é obvio que, se fose certo o carácter malsán
que estamos a atribuír ao fenómeno
publicitario, disfrazalo de belos envoltorios,
no canto de atenuar os seus males,
agrávaos. De modo que o que cómpre é
avaliar os precedentes. No que se refire 
á utilidade para os vendedores de
mercadorías, é evidente (aínda que, con
todo, máis adiante deberemos matizar esta
evidencia en función dalgún dato empírico
ben comprobado e algunha reflexión
complementaria). En relación cos
consumidores, a estas alturas pretender
dicir que a publicidade “informa” resulta
simplemente un sarcasmo. Ata tal punto
non hai dúbidas sobre o nulo valor
informativo da meirande parte dos

Os avisos publicitarios forman de tal xeito parte da nosa paisaxe cotiá
que corremos o perigo de concibilos como un compoñente inevitable 
e case inmodificable, respecto do cal non paga a pena preguntarse 
que función están a cumprir. Pero a aceptación da invasión publicitaria
só chegou a ser posible xustamente porque esquecemos cal é a súa
función e cales os mecanismos mediante os que a exerce. A súa
función: facer de nós consumidoras e consumidores compulsivos. 
Os mecanismos: a mentira e a manipulación. A resposta á pregunta que
encabeza este artigo é, logo, obvia: a publicidade non é sa, senón malsá.

É sa a publicidade?
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anuncios, algo mesmo abertamente
recoñecido polos propios publicitarios, 
que moitos non din absolutamente nada 
do produto que promoven, senón que se
limitan a asociaren unha marca con algún
rostro famoso, unha melodía pegadiza ou
unhas imaxes atractivas.

PUBLICIDADE E CONSUMO

Queda, logo, só o papel de estimulador do
consumo, este indiscutible. Pero, é en si
mesmo positivo? Pódese avaliar como
positivo cando aparece completamente
desvinculado de toda información seria?
Cando, en definitiva, o seu éxito inmediato
na indución ao consumo non depende das
virtudes do produto, senón da capacidade
económica da empresa contratante e das
habilidades persuasoras dos deseñadores
da empresa publicitaria contratada?
Respondamos clara e rapidamente: 
a publicidade non contribúe a orientar 
o consumidor; decote, ao contrario,
desorienta, empurrándoo, non cara aos
mellores produtos, senón simplemente a
aqueles que contan con maior apoio
económico, as máis das veces produtos
de todo innecesarios cando non
prexudiciais (pénsese, por pór só un
exemplo, na constatada incidencia, para
peor, sobre os hábitos de consumo
alimenticios dos nenos e nenas).

Se, en realidade, a publicidade non
informa, de que modo cumpre a súa
función persuasora sobre o consumidor?
A estas alturas contamos con numerosos
estudos que detallan a eficacia dos
mecanismos retóricos que interveñen 
nas mensaxes publicitarias. E, por certo,
tamén sobre os límites desa eficacia. 
De feito, dende hai uns anos diversas
investigacións empíricas probaron que a
propia saturación publicitaria estaba
determinando unha caída na súa
capacidade para condicionar a elección
dos consumidores. Poderiamos dicir que
nesta altura non hai campaña publicitaria
que garanta o éxito dun produto no
mercado. Pero tamén que hai
determinados ámbitos do consumo onde
só mediante a visibilidade que
proporciona a publicidade os produtos

teñen algunha capacidade de chegar ata
o consumidor. A expansión publicitaria
ten, logo, pechado o seu círculo virtuoso:
aínda que non hai xeito de poder predicir
se un aviso publicitario terá ou non éxito,
sen el simplemente non existes para o
mercado. Esaxerando un chisco,
poderiamos dicir que a publicidade non
serve para nada agás para formar parte
da publicidade.

En canto ao abaratamento dos produtos
como efecto derivado da publicidade,
cómpre insistir na idea clave de que non
hai ningunha virtude en facer máis barato
un produto innecesario. Ao contrario, este
sería un factor determinante no perverso
mecanismo da indución ao consumo
compulsivo que ten no omnipresente ruído
publicitario o seu apoio indispensable. Pero
é que, ademais, dende un punto de vista
estrito de economía de custos, o aserto é
insostible. A publicidade encarece os
produtos, non os abarata, xa que o prezo
do produto que paga o consumidor
loxicamente incorpora o importe do
pagamento da campaña publicitaria. É
sabido que en determinadas mercadorías o
que se paga é, sobre todo, a marca; o que
xa non se sabe tanto (ou cando menos non
se publicita, non se fai público) é que o
valor de moitas marcas é sobre todo un
efecto publicitario. Así, cando consumimos,
por exemplo, unha coñecida bebida
refrescante de difusión internacional, máis
do 50% do que pagamos habitualmente
vai destinado a pagar a publicidade. Dito
doutro xeito: a publicidade conseguiu 
que, cada vez que consumimos case
calquera produto, aceptemos enriba pagar
para que nos convenzan (case sempre 
con enganos) de que debemos consumilo.
Este é seguramente o maior éxito dos
publicitarios, que este absurdo nos 
pase desapercibido.

CONTRARRESTANDO A PUBLICIDADE 
E OS SEUS EFECTOS

Como contrarrestar a invasión publicitaria
e os seus perversos efectos? En primeiro
lugar, comezando por non desdeñar a súa
capacidade de influencia. Ao traballar
sobre a publicidade nas aulas de

secundaria, como teño feito 
repetidamente, tenme chamado a 
atención que a maioría do alumnado 
asegura que a “el” non lle inflúen os 
anuncios. Os influenciables sempre son 
tan só “os outros”. En realidade, 
os mesmos estudos que sinalan a perda 
de capacidade para atrapar o consumidor
por parte da publicidade (debido ao 
exceso de oferta publicitaria, non o 
esquezamos) subliñan tamén que a 
poboación infantil e adolescente se atopa
entre os targets (o albo ao que apuntan 
as campañas) máis vulnerables. A análise 
da publicidade e dos seus mecanismos 
retóricos debería ocupar, logo, un lugar 
nas actividades escolares enfocadas cara
á educación de consumidores críticos, 
actividades integrables como contidos 
transversais en diversas áreas e materias
(Ciencias Sociais, linguas, a nova materia 
de Educación para a Cidadanía) pero que 
merecería mesmo un ámbito disciplinario 
propio (unha materia de Cultura 
Audiovisual, por exemplo, que sectores 
do profesorado veñen reivindicando 
dende hai tempo).
Nesas mesmas actividades, unha
dimensión particularmente relevante
deberíase reservar para a análise dos
valores asociados co universo
publicitario. Numerosos estudos teñen
contrastado que a publicidade actúa
como un poderoso transmisor de valores
e que boa parte deses valores contradín,
non só aqueles que a sociedade encarga
promover ao sistema educativo, senón
algúns dos valores eixe que constitúen 
o cerne das sociedades democráticas.
Así, se para estas é esencial a
solidariedade, as divertidas e
sorprendentes short stories que fan tan
atractivos moitos anuncios inclínanse
preferentemente por estimular a
competitividade. Se a escola e a
sociedade queren situar a valía
intelectual, o esforzo persoal e a
honestidade laboral e profesional 
como principais referentes para
fundamentar o mérito social, no universo
publicitario todo se reduce ao principio
“tanto tes, tanto vales”; un “ter” que,
naturalmente, se identifica en exclusiva
co poder económico.
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CULTURA DO ESFORZO, 
CULTURA DA PREGUIZA

Na polémica sobre a LOXSE e a súa
suposta “rebaixa” de esixencias, acusouse
o modelo educativo implícito nesa lei de
promover un abandono da “cultura do
esforzo” que (de xeito igualmente
hipotético) a Lei de calidade pretendía
recuperar. Á marxe da discusión, que aquí
obviarei, sobre se o modelo LOXSE
promovía ou non o tal abandono, o que
resulta simplemente falso é adxudicar ao
sistema educativo a causa do
espallamento desa “cultura da preguiza”
que, en efecto, se está a impor en
sectores importantes da mocidade. Como
resulta inxenuo pensar que a escola conta
con instrumentos suficientes para impedir
ese espallamento por si soa. De que xeito
o profesorado pode persuadir os seus
alumnos e alumnas de que só mediante o
traballo esixente é posible adquirir
coñecementos, cando ese alumnado ve e
escoita varias veces ao día, nas pantallas
de televisión, avisos publicitarios que
aseguran que “sen esforzo e de forma
divertida” se pode aprender un idioma en
pouco tempo? Como convencelos de que
paga a pena o sacrificio dos fáciles
praceres inmediatos (ese “botellón”
dunhas fins de semana que cada vez
parecen comezar antes e rematar 
máis tarde), cando o bombardeo
publicitario se asocia con programas 
de grande audiencia para erixir como imaxe
do éxito social individuos que fan alarde da
súa ignorancia e do seu “pasotismo” 
e, en fin, de desprezo por canto recenda 
a esixente cultura?

Non, que ninguén se engane. A escola,
nin agora nin antes, con ou sen a LOXSE,
foi nunca culpable da perda da “cultura
do esforzo”. Ela foi e é vítima da
promoción dunha “cultura da preguiza”
que reina en boa parte dos medios de
comunicación de masas, e da que a
publicidade é un dos principais
promotores. A escola foi vítima e non
culpable, e dificilmente podemos pedirlle
que sexa a solución se non forma parte
dun esforzo común e máis amplo, no que
toda a sociedade debe involucrarse.

MENTIRA, VERDADE E DEMOCRACIA

Pero se eu tivese que sinalar cal é o máis
perigoso entre os múltiples efectos
perversos do asolagamento publicitario no
que estamos mergullados, diría que é a
perda do valor da verdade. Como os
avisos publicitarios constitúen o contido
permanente de toda emisión televisiva
(non importa cal sexa o noso programa
favorito, ineludiblemente será interrompido
para dar paso a unha pausa publicitaria…
iso, cando a publicidade non é integrada
no propio programa), o seu discurso
contamínao todo. Dese xeito, o desprezo
pola verdade, e mesmo a cínica
reivindicación da mentira, vanse
apoderando de toda a cultura audiovisual
que, non é preciso reiteralo, é a cultura na
que medran as novas xeracións e a que
está a impregnar o humus cultural 
de todos nós.

Quizais sexa Neil Postman, un investigador
dos medios estadounidense, quen de xeito
máis dramático ten advertido contra o
perigo para a nosa sociedade desta perda
do valor de verdade no discurso
audiovisual. Non fai falta coincidir co seu
diagnóstico apocalíptico (para Postman,
como para o Sartori de Homo videns, a
televisión hoxe existente é incorrixible e o
mellor que podemos facer é manter as
institucións escolares, en tanto que
reservas culturais onde aínda a verdade
continúa a ser o valor central, protexidas
contra a súa nefasta influencia), co que eu
dende logo non coincido, para con todo
aceptar algunhas das súas teses. Por
exemplo, a que advirte das gravísimas
consecuencias que pode ter para a
democracia a indiferenciación entre a
verdade e a mentira que prevalece na
publicidade e que está xa tamén presente
na retórica das campañas electorais dos
partidos políticos. É imposible negar que as
mensaxes electorais dos candidatos cada
vez imitan máis os procedementos
persuasivos dos avisos comerciais. 
O combate electoral é cada vez menos
unha loita entre ideas e programas políticos
(á fin e ao cabo, dise, ninguén cre que
unha vez no goberno ese programa se vaia
cumprir) e cada vez máis un combate entre
empresas de marketing que tratan de

vender un produto, neste caso, o candidato.
Por iso, máis importante que deseñar un bo
programa parece ser “deseñar” a campaña,
o que comeza por elixir e coidar
axeitadamente a imaxe do produto. Dende
o famoso debate entre Kennedy e Nixon, os
publicitarios non deixan de lembrarnos que
unha elección se pode perder… por
aparecer diante das cámaras de televisión
mal maquillado.

Eu non acepto o diagnóstico de Postman 
e Sartori porque penso que a televisión
que temos é só unha das televisións
posibles; porque penso que esta televisión
é a que é en boa medida polo perverso
efecto contaminante da tiranía publicitaria;
e porque penso que esa tiranía non é
intrínseca á televisión, senón só ao modelo
de televisión comercial que ata o de agora
se nos impuxo. Non só é a publicidade 
a causa da chamada “televisión lixo”,
dende logo, pero si un dos principais
elementos entre os factores multicausais
que a produce.

CONTRA A TIRANÍA DAS AUDIENCIAS

Non é este o lugar onde desenvolver 
as distintas vías posibles para modificar 
o actual modelo de televisión comercial. 
Sen dúbida, o paso da televisión analóxica
á televisión dixital, coa multiplicación das
canles, e a posibilidade de que cada
televidente individual poida seleccionar
unha programación ao seu gusto, debería
contribuír a debilitar este modelo, baseado
na imposición dun “espectador medio”
masivo, que é o que o fai apetecible para
o bombardeo publicitario. O modelo de
televisión predominante na actualidade 
(as canles de televisión “en aberto”)
finánciase mediante a “venda” de
paquetes de telespectadores ás empresas
que compran espazos publicitarios, por iso
todo programa que non consegue máis
dun 20% de share resulta inviable. 
É a tantas veces citada “tiranía” das
audiencias, tiranía que se sostén sobre
dous supostos que, considerados co
debido rigor, se desvelan como falsos.

É o primeiro que son as audiencias as que
mandan e que, polo tanto, a televisión
ofrece o que os espectadores reclaman.
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Ao contrario, máis ben podería dicirse que
un modelo que esixe que un programa,
para manterse na grella, “guste” a máis
dun 20% do total da audiencia posible,
acaba sendo un programa que en
realidade non é que guste á maioría,
senón que evita molestar a ninguén. Ou o
que é o mesmo: este modelo de televisión
penaliza o risco estético e a innovación
temática e favorece a reiteración dos
programas de éxito fácil e contidos
acomodaticios. Así, malia a diversidade
das canles, é doado comprobar a
persistencia en todas da mesma uniforme
fórmula (seriais lacrimóxenos tipo
“culebrón” para a sobremesa; fútbol, cine
ou series estandarizadas para o prime
time e unha competencia trocada en
groseira imitación do éxito do veciño
(grandesirmáns, operacionstriunfos,
aquihaitomate e semellantes).

E o segundo, que a televisión en aberto 
é gratuíta para os espectadores, posto 
que son os anunciantes quen a financian. 
Os teóricos da comunicación franceses
Alain Le Diberder e Nathalie Coste-Cerdan
desmontaron este simulacro, poñendo 
en evidencia o auténtico estrago
económico que supón para as economías
nacionais. 

Unha evidencia que comparten, por certo,
os propios executivos das grandes
empresas televisivas e multimedia e que
está na raíz da actual crise do sector. Pero
esta é xa unha cuestión que obrigaría a
levar a análise moito máis lonxe do que
este artigo permite.

Vou concluíndo. Dicía antes que a maneira
de contrarrestar o perverso imperio da
publicidade non podía cifrarse en exclusiva
en medidas atribuídas ao sistema
educativo. Precísase un compromiso de
toda a sociedade. Un compromiso que
debería comezar pola adopción de
medidas legais tendentes a favorecer o
que poderiamos cualificar dunha necesaria
ecoloxía do abafante contorno publicitario.
De feito, recentemente acaba de tomarse
unha medida neste sentido, prohibindo 
o envío de mensaxes telefónicas
publicitarias non aceptadas polos
receptores. En certo xeito, cabería dicir

que na televisión (e nalgunhas rúas das
cidades) o abafamento publicitario se
produciu porque nunca se chegaron a
adoptar medidas semellantes de forma
consecuente. Igualmente, cabe a
posibilidade de que esta mesma medida
resulte inoperante no futuro se non vai
acompañada de significativas multas
disuasorias que castiguen as empresas
que a incumpren.

En realidade, todo o mundo se queixa 
do exceso de pausas publicitarias nas
televisións xeneralistas en aberto, pero
sabe alguén que existe unha lexislación
que restrinxe o tempo para a publicidade?,
sabe alguén que as televisións privadas 
(e mesmo as públicas!) españolas levan
infrinxindo esa lei sen que a infracción
supoña ningún tipo de penalización? Quen
coñece que a lexislación española sobre
televisión prevé a constitución de
consellos audiovisuais, encargados de
promover e vixiar a regulamentación dos
grandes medios, tanto a nivel de Estado
como en todas as comunidades
autónomas, e que ata este momento 
só tres administracións autonómicas 
os constituíron?

E non se trata tan só de medidas legais 
e da intervención de institucións
administrativas. A cidadanía debe tamén
tomar a iniciativa e hai exemplos notables
de como estas iniciativas teñen acadado
éxitos indubidables. Probablemente o caso
máis patente sexa o dos observatorios
promovidos por asociacións feministas e
de defensa da muller. Aínda hoxe algúns
anuncios contribúen a difundir
estereotipos sexistas, pero poucos se
atreven a chegar aos excesos machistas
do pasado e en non poucas ocasións
algunha empresa anunciante viuse
obrigada a retirar ou modificar unha
campaña en razón das protestas recibidas.
Existen tamén observatorios dedicados a
vixiar os dereitos da infancia, responsables
de que as empresas publicitarias coiden os
contidos das mensaxes dirixidas a nenos 
e nenas. Tales observatorios conseguiron
que estas aprobasen un código
deontolóxico que puxo límites aos abusos
que chegaron a cometerse sobre todo 
nas campañas publicitarias de Nadal 

(con anuncios, por exemplo, de xoguetes
que realizaban en animación accións que
en realidade non podían facer).

A invasión publicitaria non é un mal
inevitable. Pódese evitar. Nas nosas mans
está contribuír a facela retroceder.
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Secretaría Xeral da Igualdade Durante anos a violencia de xénero
estivo silenciada e invisibilizada, era
considerada como un problema privado
do que non se debía falar fóra do
ámbito familiar. Así, durante moito
tempo, os medios de comunicación
españois non lle prestaron atención 
á violencia contra as mulleres, salvo
cando as agresións eran moi graves 
ou se producía un asasinato, e, aínda
nestes casos, a nova recollíase nas
páxinas de sucesos como unha nota
breve cargada de estereotipos sobre as
causas (crime pasional), mais quedaban
ocultas as súas raíces estruturais.

Esta situación foi mudando
especialmente grazas ao traballo dos
movementos feministas, que nos anos
80 do século XX conseguen que se
comece a situar esta problemática na
axenda política e, consecuentemente,
tamén na dos medios de comunicación. 

Os medios de comunicación xogaron
un papel fundamental no cambio da
percepción social sobre a violencia

contra as mulleres e a súa capacidade
para xerar un estado de opinión foi e
segue sendo decisiva.

En 1997 o asasinato de Ana Orantes 
a mans do seu ex-cónxuxe despois de
denunciar nun programa de televisión
as agresións sufridas durante décadas
de matrimonio por parte do que fora o
seu marido marca un antes e un
despois no tratamento mediático da
violencia de xénero. Dende este caso,
que impactou por ser o resultado dunha
morte anunciada, este problema pasou
a formar parte da axenda diaria dos
medios de comunicación e, aínda que
seguiron a centrar a súa atención só
nos casos máis extremos (mortes e
agresións graves), a visibilización
supuxo un paso cualitativo moi
importante, xa que fixo que se puxesen
en marcha medidas políticas e legais
para intentar solucionalo. Así pois, os
medios contribuíron a dar a coñecer 
o problema e a crear conciencia social
sobre el; non obstante, o tratamento

A violencia de xénero supón unha violación dos dereitos

humanos e constitúe a máxima expresión da desigualdade

existente entre mulleres e homes. É universal, posto que non

entende de fronteiras, de idades, de clases sociais ou de razas,

e é unha violencia baseada nas relacións de poder dos homes

sobre as mulleres como principal mecanismo de perpetuación

dun sistema patriarcal no que os roles de xénero favorecen 

a dominación masculina fronte á subordinación feminina.

6

Medios de comunicación 
e violencia de xénero
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dado a esa información estivo marcado
pola persistencia de estereotipos,
sensacionalismo, aparición de detalles
morbosos, a descontextualización, o
tratamento episódico como crónica de
sucesos… consecuencia,
probablemente, da ausencia de
formación especializada das e dos
profesionais dos medios, pero tamén
dos intereses empresariais-económicos
das corporacións mediáticas.

Na actualidade, aínda que queda moito
camiño por percorrer, pódese afirmar
que o tratamento informativo da
violencia de xénero está evolucionando
grazas á crecente responsabilidade,
capacitación, posicionamento e
sensibilización dos e das profesionais, 
o que contribúe de xeito efectivo a elevar
a concienciación e a sensibilización da
sociedade sobre a magnitude do
problema. En efecto, boa parte da
percepción que a poboación ten sobre a
violencia de xénero procede da difusión
que se lle dá a través dos medios:

hai que ter en conta que estes son, 
non só transmisores de noticias, senón
tamén creadores de opinión. 

Como xa se dixo, a violencia de xénero
é unha cuestión de dereitos humanos,
polo tanto, a súa tematización por parte
dos medios de comunicación debe ir
nese sentido. Na tantas veces
denominada sociedade da información
debemos aspirar a que todas e todos
coñezamos as claves para o tratamento
da violencia contra as mulleres e
traballemos conxuntamente para previla
dende a asunción real e firme do
principio de igualdade. A esta finalidade
responde, entre outros instrumentos de
traballo, o manual de redacción
xornalística Medios de comunicación e
violencia de xénero editado pola
Secretaría Xeral da Igualdade da
Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar, o cal pretende servir de guía
para un tratamento informativo correcto
da violencia de xénero nos medios e no
que se recollen suxestións e

recomendacións para axudar as e 
os profesionais dos medios a elaboraren
as noticias relacionadas coa violencia
de xénero.

Pero non só é importante a formación
dos e das profesionais dos medios no
tratamento que fan das noticias
relacionadas coa violencia de xénero,
tamén hai que educar as persoas no
consumo desas noticias, espertar o seu
sentido crítico, labor para o que o
espazo das aulas se presenta como
lugar privilexiado.

Na sociedade
da información (…)
debemos aspirar 
a que todas e todos
coñezamos as claves
para o tratamento 
da violencia contra
as mulleres e
traballemos
conxuntamente 
para previla dende 
a asunción real 
e firme do principio
de igualdade.
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Jeanne Picard
Vicepresidenta fundadora e delegada en Galicia 
de STOP ACCIDENTES

Queremos saír do silencio

Un tratamento xornalístico ben orientado 
do tema da seguridade viaria é un paso
previo imprescindible para solucionar 
o problema. Só así a opinión pública 
e a clase política darán ao problema a
importancia que merece, e poderase
avanzar cara á súa solución. Neste sentido,
os medios de comunicación teñen unha
función social fundamental: poden axudar 
a salvar centenares ou milleiros de vidas. 

E o dereito á vida é o máis importante de
todos os dereitos do home. Stop Accidentes
traballou estes anos na redacción dun
Código deontolóxico para os medios 
de comunicación, convencidos de que, 
se informan, forman. 

1. Evitar a confusión entre os termos
“accidente” e “sinistro”

O termo “accidente” defínese como
“suceso imprevisto que altera a marcha
normal ou prevista das cousas,
especialmente o que causa danos a unha
persoa ou cousa”. Neste sentido, convén
empezar a definir os feitos provocados
polos condutores cunha conduta contraria 
á lei e ás normas de tráfico (falar polo
móbil, conducir en estado de embriaguez,
non respectar os sinais de tráfico, exceder

a velocidade permitida) como “sinistros” de
tráfico, a definición dos cales, “que están
feitos con perversidade ou mala intención”,
se adapta máis á realidade.

2. Introducir e potenciar a expresión
“violencia viaria”

Cómpre empregar “violencia viaria” 
para definir ou describir os sinistros que
foron provocados por condutas ilegais ou
contrarias ás normas de tráfico na estrada:
exceso de velocidade, conducir en estado
de embriaguez… Tamén suxerimos, para
referirse ao suxeito causante dos sinistros,
utilizar conceptos como “presunto
homicida”, “agresor”, “criminal”,
terminoloxía utilizada nos casos de violencia
de xénero. Propomos tratar como violencia
viaria a xerada por aqueles condutores que,
coas súas condutas ilegais, provocan
sinistros de tráfico con mortos ou feridos e
convértense en presuntos homicidas,
criminais ou asasinos. 

3. Potenciar a información

Cómpre informar sobre o condutor
homicida e dignificar a información sobre
as vítimas. Para concienciar a poboación
sobre este grave problema nas estradas,
sería conveniente identificar o infractor
con nome e apelidos, tal como ocorre nos
casos de violencia doméstica, terrorismo
ou con outros tipos de criminais.
Propomos tamén un tratamento máis
amplo sobre as vítimas da violencia viaria.
Moitas veces as vítimas redúcense a
simples números ou estatísticas. É
necesaria unha información máis completa
para aumentar o grao de concienciación
da sociedade. Falar de números, e non de
persoas, dificulta unha percepción do
perigo real que supón viaxar en coche e
da magnitude deste problema.

Medios de comunicación 
e seguridade viaria
A inseguridade viaria é unha catástrofe humana e un problema social

e económico de gran magnitude. Unha epidemia silenciosa que mata,

afecta a milleiros de familias e deixa malferidos para sempre. 

Para pór remedio a esta situación, bastaría con facer cumprir o

código de circulación, unha das normativas menos respectadas de

todas as leis e normas que rexen a nosa sociedade. E neste labor,

os medios de comunicación poden xogar un papel fundamental. 
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11. Informar sobre as vítimas 
a través das asociacións de
vítimas e de familiares de vítimas 
dos accidentes de tráfico 

Facelo de xeito directo é moi difícil, 
pero a mediación destas entidades pode
establecer pontes de contacto entre os
medios de comunicación e as vítimas que
permitan falar do drama persoal e familiar
que supón a morte inesperada e súbita na
estrada. Hai moita xente disposta a falar,
sobre todo os feridos, pero raramente teñen
voz nos medios de comunicación. Hai que
saber diferenciar as declaracións feitas
dende a dor persoal das reflexións feitas
polos portavoces das asociacións, 
que teñen unha visión máis ampla 
da seguridade viaria. 

12. O xornalista debe concienciar, 
non debe ser neutral

Estamos ante un problema social 
moi grave e, tal como se fai con outros
problemas, entendemos que a función dos
medios de comunicación ha de ser crear
conciencia e rexeitamento social cara a
determinadas condutas. 

13. Finalmente

Queremos facer unha reflexión xeral sobre
a escasa importancia que se lle dá á morte
na estrada nos medios de comunicación.
Deberían informar mellor a poboación sobre
o perigo que comporta o tráfico e axudar a
concienciar para mellorar as condutas nas
vías públicas.

6. Contextualizar máis as noticias

Convén recordar con frecuencia que
España ten unha das peores estatísticas
de Europa e que calquera redución do
número de mortos por mor da violencia
viaria debe valorarse tendo en conta este
dato. A descontextualización de datos
pode levar á desinformación e a unha
visión deformada da poboación sobre 
este problema. Que diminúa o número 
de vítimas non implica que deixemos 
de estar na cola de Europa en 
seguridade viaria. 

7. Evitar a apoloxía da velocidade 
e de condutas perigosas

Especialmente nas informacións
especializadas sobre as prestacións dun
vehículo ou un motor. Non se pode
informar falando de manobras e de
velocidades directamente delituosas,
inaceptables nunha vía pública. 

8. Evitar o uso dun certo ton
sensacionalista no relato 
dun sinistro

Ás veces utilízase un vocabulario
inapropiado que tende ao sensacionalismo
e ao morbo para informar sobre o tema.

9. Transmitir valores cívicos á xente
nova e a outros colectivos de risco
(como condutores profesionais)

A través de informacións responsables. 
O individuo toma a decisión en última
instancia e é o responsable e/ou vítima do
que poida ocorrer. É necesario transmitirlle
os valores adecuados a través dunha
información documentada e ben orientada,
porque a condución depende de valores
individuais, mentres que a seguridade viaria
é un beneficio colectivo. 

10. Facer seguimento das noticias

As fontes de información (axentes de
tráfico, garda urbana…) non poden
facilitar inmediatamente información
sobre as causas e circunstancias dun
sinistro. A información está dispoñible
máis tarde, e débese dar a coñecer,
porque saber as causas e quen son os
responsables dunha morte é fundamental
para concienciar.

4. Explicar correctamente as causas
dos sinistros e tratar as fontes
con rigor

Deberíase aclarar moi ben se un feito 
é o resultado dun accidente ou “suceso
imprevisto” ou ben foi provocado por
unha condución imprudente e ilegal por
parte do condutor. En tal caso deberiamos
falar de sinistro e establecer as súas
responsabilidades. En principio, a choiva
non é un factor que cause mortes de
forma directa. Si que o son a non
adaptación da velocidade ás condicións
de choiva, non respectar a distancia
regulamentaria entre vehículos ou non
levar o cinto de seguridade en todo
momento. A persoa que conduce un
vehículo debería entender que conducir 
é un factor de risco e un acto que require
unha responsabilidade individual ante 
a sociedade.

5. Polo que respecta ao tratamento
gráfico que acompaña as noticias,
recomendamos non publicar imaxes
de corpos sen vida

Non hai nada máis doloroso para os
familiares de vítimas que ver nos medios
de comunicación imaxes de persoas
queridas que perderon a vida.
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Escola Galega de Consumo
Instituto Galego de Consumo
Consellería de Innovación e Industria

A sociedade actual é cada vez máis
complexa e cada vez son máis os factores
que inflúen no seu desenvolvemento e, 
polo tanto, nas relacións entre os individuos.
É necesario, e forma parte da experiencia
cotiá, asimilar o máis rapidamente posible
os cambios que se producen no noso
contorno social, pero nos últimos tempos
isto faise cada vez máis difícil, xa que os
cambios estanse a producir con tanta
rapidez que escapan á conciencia dos
individuos, que non poden poñer en
funcionamento os mecanismos que
realizaban automaticamente este proceso.

O que ata hai pouco tempo considerabamos
“o noso contorno” non ten só unha
dimensión individual, familiar ou local,
senón que hoxe en día os seus límites son
moito máis amplos debido, entre outras
cuestións, ao efecto dos medios de
comunicación, que, pola súa natureza
difusora, son ferramentas que permiten
poñer en contacto o individuo coa realidade
na que vive e que afectan a todos os
estratos sociais e culturais. 

Actualmente podemos achegarnos a
calquera tema e a calquera lugar do mundo

mediante a internet en cuestión de
segundos. Os gobernos, as empresas e
entidades de distinta natureza, como as
publicitarias, saben que os medios de
comunicación son a mellor canle para
promover e difundir certas mensaxes moitas
veces co fin de defender os seus intereses. 

Neste panorama, os medios de
comunicación son os instrumentos de
transmisión dos valores dominantes na
sociedade. Asociamos certas emisoras de
radio e programas de televisión con
determinadas ideoloxías políticas, relixiosas
ou sociais.

Xeralmente os valores son compartidos
polos membros dunha determinada
sociedade, pero en moitos casos existe
unha contradición entre os valores
transmitidos polos medios de comunicación
e os que se trata de transmitir a través da
familia e da escola. O ideal sería que a
familia, a escola e os medios seguisen unha
liña común de presentación dos valores,
pero isto non ocorre así. Por exemplo, 
os valores tradicionais de solidariedade 
ou o de cooperación non acostuman
aparecer na publicidade que se fai a través
dos medios de comunicación.

Na publicidade transmítense valores dunha
ideoloxía dominante, relacionada co triunfo,

conquista e dominio, posesión,
individualismo, etc., e refórzanse
estereotipos: os roles tradicionais do home
e da muller, dos nenos e das nenas, 
dos fortes e dos febles, etc.

Se botamos unha breve ollada sobre algúns
anuncios publicitarios actuais, observamos
todas estas cuestións; por exemplo, as
imaxes das mulleres e nenos utilízanse
indiscriminadamente para realizar calquera
tipo de anuncio. Actualmente, a imaxe da
infancia non só se utiliza para publicitar
produtos dirixidos a nenos e nenas ou
produtos infantís, estase a usar tamén 
para vender produtos de carácter
exclusivamente adulto. Os nenos e nenas
aparecen xa nun de cada tres anuncios 
de televisión. Protagonizan tamén a
publicidade en produtos culturais, viaxes,
ONG e hipermercados.

O cuestionable do caso non é a finalidade,
senón o tratamento que se lle dá á imaxe 
e a repercusión ou os efectos que esta
pode ter no receptor, especialmente aquel
que non ten perfectamente asentados
determinados conceptos e valores. 

Os nenos e nenas reciben a través dos
anuncios mensaxes claras e precisas 
que van modelando unha determinada
concepción da súa maneira de relacionarse

A través das mensaxes publicitarias, series de
televisión, cine, etc., estanse a difundir valores dunha
maneira implícita que se incorporan de xeito inmediato
aos estilos de vida das persoas. Estes valores
difundidos polos distintos medios inflúen dunha 
maneira directa na forma de sentir, pensar ou actuar
das persoas.

Publicidade, 
infancia e valores

10
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Para procesar correctamente a gran
cantidade de información publicitaria que
recibimos cada día, debemos pasar de ser
espectadores pasivos a observadores activos
e educar a infancia no pensamento crítico
sobre si mesma e o seu contorno, para que
os nenos e nenas se convirtan, deste xeito,
en persoas coa suficiente autonomía para
crear os seus propios valores.
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adquirir un determinado produto, 
senón polo feito mesmo de consumir.
(Alonso, Matilla e Vázquez, 1995, p. 152).
Ese neno xa non só asedia constantemente
os seus pais coas súas ansias de consumir
isto ou aquilo porque o anuncian na tele,
senón que chega ao extremo
definitivo –obxectivo ideal da estratexia
publicitaria– de dicir simplemente:

«Papá, cómprame algo»

Ben sabido é que o consumo de televisión
por parte da infancia supera o de 
calquera outro ben ou servizo. 
As axencias de publicidade, as cadeas 
de televisión e os produtores esfórzanse
por transformar os nenos e nenas en
persoas consumidoras. Hoxe en día, 
os nenos e nenas son clientes,
compradores e consumidores moito máis
influenciables ca os adultos. Por esta
razón, estase a desenvolver unha
mercadotecnia destinada a informar,
persuadir, vender e satisfacer os nenos
como clientes.

Aínda que todos somos conscientes 
de que a publicidade pode exercer unha
grande influencia, non podemos esquecer
que moi importante para un neno é 
a influencia do seu contorno próximo, 
a familia en primeiro lugar, sobre todo 
nos primeiros anos e, a medida que vai
crecendo, o seu grupo de iguais.

Non abonda con ensinar valores positivos,
senón que, dende pequenos, debemos
aprender a ser críticos fronte aos negativos.
Por todo isto débese actuar a varios niveis,
a nivel colectivo e familiar pero tamén a
nivel individual, traballando co neno a
través da educación, dotándoo das
ferramentas precisas para analizar 
de xeito crítico a publicidade, para que 
a distinga e saiba interpretar e diferenciar 
a intención da mensaxe. 

co seu contorno natural e social.
Contemplan como válidos, positivos 
e eficaces certos valores, mentres 
non ven case nunca presentados ou
comentados outros.

Nas últimas décadas os publicistas
decatáronse da grande influencia que a
infancia ten na economía familiar, en
comparación con anteriores xeracións, 
de xeito que se converten no elo entre os
comerciantes e os adultos. As relacións
paterno-filiais autoritarias transfórmanse 
en relacións de permisividade. Os fillos
adquiren máis poder na toma de decisións,
co conseguinte aumento da influencia nos
hábitos de compra, sen que isto implique a
adquisición de máis responsabilidades
dentro da familia.

Ademais, unha das crenzas que máis
promove a publicidade é a idea de que a
infancia é a etapa da inocencia. Ao poñer
de relevancia estas características da
infancia, outras quedan nun plano
secundario. Os nenos tamén son seres 
con emocións, teñen desexos e impulsos,
son complexos, pero só se amosa unha
imaxe etérea e idealizada deles. O efecto
producido é que os pais adquiren un 
“medo moral” a perturbar esta situación.

Os pais e nais adquiren os produtos que
consideran máis apropiados para os seus
fillos (segundo a oferta que coñecen),
queren o mellor para eles. O neno terá os
xoguetes que teñen os seus compañeiros
da clase para non ser “diferente” aos
demais e non ser así excluído socialmente.
A publicidade di: “seremos iguais se
posuímos as mesmas cousas”.

Por outra banda, o neno aparece como
consumidor final. Un exemplo desta nova
situación é o que ocorre co ocio; para o
comerciante o tempo libre convértese nun
escaparate perfecto onde ofrecer todo tipo
de produtos. Os adolescentes teñen como
puntos de encontro áreas comerciais ou
zonas da cidade onde poden mercar e
gozar de todo tipo de bens de consumo,
polo que mercar se asocia a diversión 
e relaxación.

O modelo comercial constrúe unha
tipoloxía de neno que acaba sendo o
consumidor perfecto, interesado non por

Non abonda con ensinar valores positivos, 
senón que, dende pequenos, debemos aprender 
a ser críticos fronte aos negativos.
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Myriam Sierra Gómez
Responsable do Gabinete de Comunicación 
da Consellería de Sanidade 
e do Servizo Galego de Saúde en Ourense

Así, temos as de local, nacional,
internacional, deportes, necrolóxicas,
sociedade e sucesos. É precisamente
nestas dúas últimas nas que o xornalismo
tradicional encadraba –con certa tendencia
de continuidade– as novas relativas a
sanidade ou educación, por suposto sen
falar das necrolóxicas, que, por unha
democracia tan só limitada polos seguros
de defunción ou as posibilidades
económicas, reúnen todos os colectivos
profesionais… Curiosa e macabra
coincidencia.

GRISES E SISUDAS

De feito, os soportes comunicativos para o
sector saúde e docente eran, ata hai ben
pouco, única e exclusivamente a “prensa
especializada”, categoría ocupada por
sisudas, serias e pouco periódicas
publicacións, por suposto todas escritas 
–a multimedia é de onte–, con pouca
preocupación pola aparencia ou nula
aplicación de técnicas, melloradas ao longo
dos anos para atraer a vista, e conseguinte

compra de xornais: fotoperiodismo,
maquetación, redacción xornalística. Dúas
opcións por tanto: ladrillos grises de texto
uniforme a unha columna, sen foto nin
titular chamativo, pese ao claro valor dos
contidos, nos medios especializados; ou
pequenos espazos informativos nas páxinas
de sociedade e sucesos, de grandes
titulares sobre erros médicos e accidentes
escolares nas páxinas da prensa local e
xeneralista. Difícil panorama.

O tratamento, ou non tratamento, da
información sanitaria ou de saúde nos
medios de comunicación xeneralistas é
curioso, e posiblemente nalgúns aspectos
asimilable á realidade mediática da
docencia e a educación. Os medios de
comunicación xeneralistas, tanto de ámbito
nacional como autonómico ou local, teñen
como obxectivo recoller aqueles temas que
máis lle interesan á sociedade ou
simplemente que máis lle afectan. Malia
iso, a información de saúde era, ata hai ben
pouco, practicamente inexistente fóra das

Os medios de comunicación de masas son, dende a súa creación, un reflexo da
sociedade que lles deu orixe, os desenvolveu e fixo crecer, e, como tal reflexo,
recollen a súa realidade cotiá, inquedanzas, necesidades e demandas. Así, a súa
temática é tan ampla ou complexa como a propia sociedade á que pertencen e,
como ela, están suxeitos ás mudanzas do tempo e das modas. Como a mesma
moda, a pesar das mudanzas e diferenzas de cada cabeceira ou empresa, os medios
coinciden nunha serie de temas ou seccións “clásicas” coas que tratan de ordenar 
a actualidade, compartimentándoa e distribuíndoa en caixas, pretendendo así
sintetizala (como se este empeño fose posible). 

Saúde e 
medios de comunicación… 
conduzan con paciencia

12
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o contido é unha extensión do propio
formato… Non obstante, unha vez
coñecidos e estudados os riscos, a
mediatización tamén é unha clara
oportunidade de chegar a todas as
audiencias, en todos os horarios e medios
sociais, de facer verdadeiramente efectiva a
divulgación preventiva e de facer eficaz
calquera alerta sanitaria. Os custos: os de
calquera outro sector. A diferenza: o
delicado produto “á venda”. O reto: formar
os profesionais e responsables sanitarios 
para afrontar o novo escenario para facer
chegar a súa mensaxe ao conxunto da
poboación da maneira máis clara e
comprensible, empregando, iso si, unha
vella ferramenta e un novo aparello
sanitario: os medios de comunicación. 
“Lea as instrucións deste medicamento 
e consulte o seu farmacéutico…”

NACEMENTO DA SECCIÓN SANIDADE

Non obstante, e tan só nos últimos dez anos,
o tratamento informativo do sector sanitario
está a atravesar nos medios locais 
e autonómicos, e máis timidamente 
nos de referencia nacional, un cambio
espectacular. De feito, se facemos un
simple reconto cuantitativo das novas de
contido sanitario publicadas ou emitidas
polos medios de comunicación xeneralistas,
o salto é sorprendente, e de novo os
porqués son múltiples: incremento da
demanda social polos temas de saúde, rol
informador da internet, aparición de medios
de comunicación alternativos gratuítos e
“indies” en papel ou dixitais, crecemento e
influencia das asociacións de pacientes,
presión dos lobbies e da empresa
farmacéutica, desenvolvemento dos
gabinetes de comunicación… O caso é
que a lenta maquinaria dos medios de
comunicación de masas tradicionais, e
gradualmente de máis novo a máis vello,
televisión, radio e prensa, comezan 
a incluír contidos sanitarios (non
equiparables a sucesos!) diversos como 
o propio sector: xestión, saúde pública,
promoción da saúde, prevención, política
sanitaria, avances científicos e técnicos,
farmacoloxía, etc. Todo pouco a pouco, 
pero de forma imparable vai comezando a
aparecer dun xeito moito máis habitual na
prensa xeral, progresando dende os medios
máis locais ata os de maior espectro.

Xa que logo, a información sanitaria
comeza a “sufrir” a mesma problemática 
de calquera outra “sección” ou nova en
función do medio ou profesional que a
aborde, case sempre con desiguais
resultados: por fin, como en calquera outro
tema, falta rigor ou veracidade, hai
simplificación ou banalización excesiva,
sensacionalismo… É dicir, os riscos 
da mediatización, agora coa novidade 
da súa extrema extensión e fondas
diverxencias en función de medios,
formatos ou “nichos” de audiencia. 

Do ostracismo á lupa, un espello ás veces
deformante que responde á brutal demanda
de contidos para encher formatos nos que

devanditas dúas posibilidades de sucesos-
sociedade, a pesar de que, ao longo dos
últimos anos, un elevadísimo número de
estudos realizados dende os máis diversos
centros e institucións, comezando polo
mesmo Centro de Investigacións
Sociolóxicas, determinan 
que un dos principais temas que máis 
lle interesan á sociedade española 
é a sanidade. 

Analizar os porqués desta diverxencia
entre a realidade e o seu reflexo é un
tema para o estudo pero, namentres, 
a traxectoria para romper esta dinámica
non é sinxela, en parte porque o culto á
noticia relega moitas veces a teimuda
realidade, na que se enmarca decotío 
a procura polo mantemento da saúde 
e a loita contra a enfermidade.
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Manuel Salgado Blanco
Xefe de Servizo de Educación para a Sostibilidade 
da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible 
Consellería de Medio Ambiente 
e Desenvolvemento Sostible

Co deseño do espazo web da “Axenda 21
Escolar de Galicia” (A21EG) preténdese
conseguir unha ferramenta atractiva que
motive e dinamice os centros educativos
no seu proceso de implantación e
desenvolvemento da Axenda 21 Escolar.

Así, a partir do desenvolvemento
conceptual, procedemental e actitudinal
que promove a Axenda 21 Escolar
perseguiranse os seguintes fins: 

❚ Propiciar a integración da educación para
a sustentabilidade nos proxectos
docentes dos centros educativos.

❚ Potenciar a innovación pedagóxica 
nas diversas etapas educativas:
vinculando a didáctica das áreas 
e das materias co contorno natural 
e social próximo ao centro, 
e estimulando entre o alumnado
propostas de accións cara 
á sustentabilidade.

❚ Impulsar a integración das tecnoloxías 
da información e da comunicación 
para o intercambio de metodoloxía
docente e de experiencias de aprendizaxe
entre o alumnado.

Coa finalidade de apoiar a rede de centros da “Axenda 21 Escolar de Galicia” deseñouse unha páxina
web participativa, tipo 2.0, en contorno Drupal, promovida pola Consellería de Medio Ambiente 
e Desenvolvemento Sostible.

Este curso 2008/2009 comezou a participación dos usuarios autorizados, que outorgou a docentes 
e alumnado a posibilidade de editar información.

A páxina web está deseñada pensando na utilidade para a dirección dos centros 
e dos profesores involucrados na A21EG, por ser os principais impulsores nesta fase de inicio. 

O éxito da páxina dependerá da capacidade da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para motivar os centros a usala, 
así como do atractivo dos contidos que nela se desenvolvan. Lograr a participación do alumnado 
será un aspecto fundamental.

A páxina desenvolveuse nun contorno Drupal, software libre que conta con apoio aos centros educativos
por parte do servizo de informática da CEOU.

Esta circunstancia facilitará a flexibilidade para adaptar a páxina ás necesidades e demandas 
dos usuarios, o que se considera clave para o seu éxito.

A comunicación virtual nun programa de educación para a sustentabilidade 

A rede virtual 
da Axenda 21 Escolar 
de Galicia
http://a21.medioambiente.xunta.es/escolar/
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A páxina web debe servir como ferramenta
para a execución das seguintes funcións:

❚ Compartir experiencias e coñecementos
dinámicos e prácticos, xerando unha rede
virtual da A21EG.

❚ Desenvolver colectivamente enfoques
metodolóxicos, perspectivas e materiais.

❚ Propiciar o diálogo como eixe central 
do proceso: participación, interacción 
e responsabilidade compartida.

❚ Albergar ou vincular as propias páxinas
web dos centros co proceso de
implantación da A21EG.

QUE É A AXENDA 21 
ESCOLAR DE GALICIA-A21EG?
Obxectivo e características 
da Axenda 21 Escolar de Galicia-A21EG

A A21EG é un programa que ten 
como finalidade potenciar a educación 
para o desenvolvemento sustentable 
na oferta educativa dos colexios 
e dos institutos de Galicia.

Está promovido pola Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible
(CMADS) e estase a desenvolver
conxuntamente coa Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria
(CEOU), dado que gravita directamente
sobre o sistema educativo, e a implantación
e o desenvolvemento consecuente da
A21EG implica a reformulación do 
“Proxecto Educativo de Centro-PEC” 
e demais documentos programáticos.

A A21EG supón cambios importantes na
dinámica, na organización e nas prácticas
pedagóxicas do profesorado do centro
educativo, por iso o programa é concibido
coas seguintes características:

❚ A A21EG é un programa con obxectivos
fundamentalmente didácticos, baseado 
en metodoloxías participativas, que busca
a integración dos principios do
desenvolvemento sustentable no 
currículo do centro.

❚ A A21EG é un “proxecto de centro” 
que debe ser asumido polos órganos 
de goberno do centro (claustro docente,
consello escolar, equipo directivo e
equipos docentes) e por todos os
estamentos da comunidade educativa
(profesorado, alumnado, persoal non
docente e familias). As consellerías
CMADS e CEOU achegan as directrices
básicas do programa e apoian o proceso
con medios materiais e humanos.

❚ A A21EG é un programa marco, fai
fincapé na forma de facer, con vocación
de integrar proxectos sobre temas
específicos, actividades de formación 

en valores e innovacións curriculares
(lector–biblioteca, TIC, etc.).

❚ A A21EG sinala uns obxectivos a medio
prazo, para 5 anos:

— Promover a consolidación dunha
dinámica participativa na toma de
decisións, coa participación do
alumnado, profesorado, persoal 
non docente e familias.

— Propiciar a apertura do centro
educativo ao contorno próximo nos
aspectos sociais e ambientais e a
participación activa nas axendas 21
locais dos núcleos de sustentabilidade.

— Consolidar unha “rede de centros da
A21EG” como vehículo potenciador
do traballo colaborativo cara á
mellora da calidade da educación
ambiental.

— É un programa voluntario, baseado
nun compromiso polas partes: centro
educativo, Administración autonómica
(CMADS e CEOU) e Administración
local (concellos e mancomunidades).

Un aspecto claramente diferenciador 
da A21EG, derivado da compoñente 
social do desesenvolvemento sustentable, 
é a importancia que se lle dá á participación
de todos os membros da comunidade
educativa, especialmente ao alumnado. 
Esta característica potenciadora de valores
e actitudes individuais e sociais sintoniza
plenamente coa Lei orgánica 2/2006 
da educación-LOE, e posibilita, e mesmo
potencia, o traballo das “competencias
básicas” formuladas nesta última 
reforma educativa.

O programa da A21EG imprime dinámicas
participativas para a análise de situacións
ambientais próximas ao alumnado 
e a subseguinte formulación de propostas
de acción, o que ofrece ao profesorado
unha oportunidade e apoio para a
reformulación do currículo do seu centro
educativo reforzando o desenvolvemento
das competencias básicas “autonomía 
e iniciativa persoal” e “social e cidadá”.
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RECURSOS HUMANOS
Para desenvolver o proxecto da A21EG 
a CMADS e a CEOU constituíron un equipo
de traballo formado por:

❚ Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible (tres persoas)

— O xefe do Servizo de Educación 
para a Sostibilidade.

— Dúas técnicas adscritas ao Servizo 
de Educación para a Sostibilidade.

❚ Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria (dez persoas)

— O asesor de Física e Química e o
asesor de Tecnoloxías da información
e da comunicación do Servizo 
de Formación do Profesorado 
da Dirección Xeral de Ordenación 
e Innovación Educativa.

— Oito asesores dos sete centros de
Formación e Recursos (A Coruña,
Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra,
Santiago de Compostela e Vigo) 
da Dirección Xeral de Ordenación 
e Innovación Educativa.

A rede de centros da A21EG

A constitución dunha “rede de centros 
da A21EG” pretende que o alumnado e 
o profesorado dos centros que participan
nesta acción conxunta da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible e a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria teñan un espazo
virtual de traballo colaborativo que, como
experiencia de aprendizaxe aberta, posibilite
o desenvolvemento da A21EG polos propios
profesores e alumnos.

O proceso estase a desenvolver 
en dúas fases:

❚ Constitución do “Espazo virtual A21EG”,
que, coa disposición das posibilidades
que brindan as ferramentas web 2.0,
propicie unha interactividade multilateral:
entre o alumnado–profesorado dun
mesmo centro, entre as comunidades
educativas de distintos centros e a
difusión universal das actividades e
experiencias educativas desenvolvidas.

❚ Dinamización da rede virtual de centros
A21EG que permita a realización
conxunta e sincrónica de proxectos entre
centros deslocalizados xeograficamente.

Directrices do programa 
para o curso 2008/2009

Para o efectos de enfocar o proceso de
implantación do programa de A21EG, 
sen menoscabo doutros obxectivos 
tamén contemplados na A21EG, 
orientarase os centros no curso
2008/2009 para o desenvolvemento 
das seguintes directrices:

❚ Directriz da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible:

— Fomento da participación 

❚ Directriz da Consellería de Educación 
e Orientación Universitaria:

— Correlación da A21EG coa Lei
orgánica de educación 2/206 
(LOE), particularmente no
desenvolvemento das seguintes
competencias básicas:

— Autonomía e iniciativa persoal, 
social e cidadá.

Durante o curso 2008/2009 
están participando corenta e catro 
centros educativos.
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A WEB A21EG
Funcións da web A21AG

O espazo, creado polo Servizo de
Informática da CMADS para a A21EG
(http://a21.medioambiente.xunta.es/
escolar/), foi concibido como unha
ferramenta para posibilitar que o
profesorado e o alumnado dos centros 
que están a desenvolver a A21EG poidan
realizar interactivamente as seguintes
accións e funcións.

❚ Medio de comunicación e intercambio 
de información ao servizo da comunidade
de centros educativos.

❚ Canle de participación de todas as
persoas: profesores, alumnos, pais,
persoal non docente.

❚ Ferramenta pedagóxica útil para o
desenvolvemento nos centros das
seguintes competencias básicas
contempladas na LOE: social e cidadá e
autonomía e iniciativa persoal. 
(A utilidade pedagóxica para as
competencias dixital e no coñecemento 
e interacción co mundo físico 
é evidente pola natureza da páxina web 
e a natureza da Axenda 21 Escolar,
respectivamente).

Análise de circunstancias
determinantes no deseño da web

A continuación relaciónanse algunhas
circunstancias consideradas para 
o deseño da web:

❚ Dotación informática nos centros
educativos:

— Todos os centros educativos da
Comunidade Autónoma de Galicia 
están integrados na «Rede Educativa 
de Galicia-REDUGA» conectados 
en “banda ancha” coa Consellería 
de Educación e Ordenación
Universitaria e con saída á internet.
Ademais contan cunha aula
informática, nalgúns casos con dúas,
e con equipos informáticos noutras
dependencias como a biblioteca ou
espazos de usos múltiples.

— Practicamente todo o profesorado
dispón de coñecementos informáticos

básicos a nivel de usuario, usa o seu
correo electrónico corporativo
(_@edu.xunta.es), accede á web da
consellería (www.edu.xunta.es) para
consulta e para realizar xestións
docentes, realiza cursos “en liña”
(www.edu.xunta.es/platega) e 
manéxase na internet.

— A Subdirección Xeral de Servizos
Informáticos da CEOU cualifica e
asiste os seus centros educativos 
na elaboración do “web do 
seu propio centro”
(www.edu.xunta.es/webcentros), 
a través dun contorno interactivo “web
2.0”, baseado na plataforma Drupal.

— O uso da internet con finalidade
didáctica nos centros educativos 
non está tan estendido como sería
desexable, polo que esta é unha liña
de reforzo da CEOU.

— As direccións dos centros educativos
determinan o uso e emprego das
páxinas web dos centros. Existen
centros que establecen a través da
web canles de comunicación entre os
diferentes membros da comunidade
educativa, con outros centros ou 
aulas virtuais e algúns centros
promoven a participación dos alumnos
a través de blogs. 

— O papel do profesorado é
fundamental e determinante 
nestas webs.

❚ Características dos usuarios

— Os centros educativos teñen autonomía
para organizarse e realizaren a súa
programación educativa.

— A entrada en vigor da LOE obriga 
os centros educativos a realizaren 
as adaptacións pertinentes nos
documentos programáticos, entre
elas contemplar o desenvolvemento
das competencias básicas.

— A CEOU ten fixado como prioritario,
entre outros, o fomento das
tecnoloxías da información e da
comunicación (plan TIC).

— Como resultado destas novidades, 
as direccións dos centros educativos
atópanse cuns obxectivos impostos 
e complexos, que maioritariamente
consideran unha sobrecarga 
ao seu traballo habitual de coordinación
do centro.

— Nestas circunstancias, a aceptación
do programa da A21EG polos
docentes dos centros educativos 
virá condicionada pola utilidade que
lles proporcione.
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— Características e funcionalidades 
da web.

— Servidor: estará na CMADS ao ser a
promotora da iniciativa. A CEOU
facilitará que os centros educativos
participen activamente no proxecto a
través da web.

— Software: optouse por unha web
participativa tipo 2.0 deseñada con
software libre para evitar custosas
dependencias externas, para garantir
a flexibilidade e adaptabilidade 
da propia páxina e para permitir
múltiples editores.

Considerando o traballo da CEOU
fomentando as páxinas web dos centros
en contorno Drupal, buscouse a sinerxía
do apoio técnico do servizo de
informática da CEOU e da familiaridade 
do profesorado co software Drupal. 

Ademais, considerouse a posibilidade 
de que o traballo desenvolvido polos
centros poida ser avaliado polos
asesores TIC da CEOU.

❚ Características operativas

— Niveis de visibilidade:

Existen tres niveis de accesibilidade, 
con posibilidade de aumentar no futuro:

Dominio público: información pública,
accesible a todos os usuarios da internet. 

Dominio comunidade A21EG: con
información accesible a toda a
comunidade A21EG, constituída polos
usuarios rexistrados, con información
interna, xenérica ou específica de
interese xeral.

Dominio de centro: a información situada
no dominio de cada centro educativo será
visible unicamente polos membros da
comunidade educativa dese centro e os
autorizados polo coordinador/a do centro.

— Roles de participación:

Os usuarios rexistrados (profesorado,
alumnado, non docentes, pais/nais)
poderán incluír información en distintos
formatos e comentar a existente no
dominio propio do seu centro educativo.

Cada centro designará o seu propio
coordinador/a. Este poderá compartir coa
comunidade A21EG a información que
considere relevante xerada no seu centro.

Os administradores poderán “subir” 
a información da comunidade A21EG e
facela pública a todos os usuarios da rede.

A páxina será o resultado das achegas
da comunidade A21EG.

Este esquema pretende conseguir un
dinamismo na xeración de información,
facer atractiva a páxina adaptándoa ás
características de cada centro, á vez que
garante a corrección da información que
se fai pública.

❚ Funcións dispoñibles:

Dispón dun buscador temático 
e por palabras clave, con varios criterios
de selección.

Formulario de suxestións.

Novas.

Posibilidade de incluír blogs e foros.

Xestor de fotos dinámico.

Comunicación vía e-mail de novidades
segundo as opcións do usuario
(periodicidade, temática e ámbitos).

Mapa de localización dos centros
educativos.

A información, cando se incorpora á
web, clasifícase por temática, tipo de
información, tipo de documento, nivel
educativo, centro educativo…

Calendario de eventos onde os usuarios
poden achegar a información que
estimen relevante.

Proceso de autorización de usuarios.
Para facilitar o proceso e a avaliación
didáctica pola CEOU, a todos os
usuarios se lles asigna un correo
electrónico tipo xxx@edu.xunta.es 
ou xxx@eduxove.xunta.es

Posibilidade de integrar novas funcións
Drupal, a demanda dos usuarios.
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Mercedes Queixas Zas
Coordinadora Territorial ENDL (A Coruña)

1. O ESTADO (MEDIÁTICO) 
DA CUESTIÓN

Pertencemos a unha sociedade que está a
mudar a un ritmo moi rápido e para o que
non sempre nos sentimos, persoal e
profesionalmente, ben preparados. O noso
centro educativo tampouco é alleo a ese
tempo “exterior”, non é unha burbulla
aséptica e inmune que nos acubilla e
protexe das agresións externas, senón un
microcosmos coa súa particular rede de
relacións sociais onde se (re)produce todo
aquilo que a sociedade xera.

As normativas que regulan o
funcionamento da comunidade tamén
mudan para se adaptaren necesariamente
ás novas demandas que os cidadáns e as
cidadás precisan. Velaí como a normativa
educativa tamén é esperable que mude
para formar as novas xeracións, prevendo
aquelas necesidades básicas que as
fornezan do coñecemento formativo
suficiente para se desenvolveren humana e
profesionalmente nas próximas décadas.

Mais esas mudanzas deben estar
xustificadas na práctica educativa xa
experimentada e avaliada, ao tempo que,
dende unha óptica xenerosa e con visión
ambiciosa, deben reparar atentamente
naqueloutras experiencias pedagóxicas
alleas ao noso propio sistema educativo

oficial e convertidas hoxe en obxecto de
atención, precisamente por conseguiren
mellores resultados. A necesaria revisión e
autoavaliación do que viñemos facendo nos
últimos anos motivaranos para
reconducirmos todo aquilo que
constatamos como ineficaz para as nosas
metas e trazarmos a folla de ruta dun novo
rumbo académico polo que necesariamente
debemos apostar dende a comunidade
educativa, coa administración competente
en materia de educación á fronte. 

Chegamos así a este novo tempo educativo
que, necesariamente, tamén debemos
converter nun novo reto profesional, pois
ficarmos inmóbiles ante un proceso
esgotado non parece a mellor opción nesta
altura en que todo corre ás présas e é
preciso non perdermos tempo para non
perdermos tampouco espazo propio.

Habitualmente, dende os medios de
comunicación impresos e audiovisuais,
somos quen de nos informar das mudanzas
legais, pois o chamado “cuarto poder”
convértese en auténtico megáfono das
resolucións políticas e gobernamentais.

No que di respecto da lingua galega case
nunca acontece así. Na actualidade, a
escasa presenza do galego como lingua
vehicular dos diferentes xornais galegos,
ou estatais con edición galega, é o que é

A didáctica do galego
dende os medios 
de comunicación
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A lingua é a chave que abre o mundo.
Manuel María
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noticia, malia subvencións importantes
que dende hai tempo veñen recibindo
como estímulo para a integración do noso
idioma. Nunha estraña relación de causa-
consecuencia, parece que a información
que implique restauración ou
revitalización do uso do galego nos
diferentes ámbitos de comunicación
social tampouco ten asegurada unha cota
de información obxectiva e elaborada en
clave profesional. As empresas da
información parecen máis interesadas en
colocar a lingua galega como verdugo e
especie invasora que limita o avance da
sociedade galega do que vítima, aínda
hoxe ausente de moitos contextos
comunicativos vitais para os seus falantes
e infravalorada socialmente dende
múltiples prexuízos aínda vixentes.

Un exemplo ben ilustrativo e recente
témolo na divulgación que a prensa fixo
do Decreto 124/2007. Cando xa se levan
impresas bastantes páxinas mencionando
este decreto, aínda faltan por ler
reportaxes rigorosas que informen sobre
os obxectivos que persegue a actual
lexislación educativa de cara aos novos
tempos, as razóns polas que a lexislación
anterior (Decreto 247/1995) estaba
esgotada, os principios pedagóxicos 
que avalan esta nova fase educativa 
en materia de competencia lingüística, 
a promoción dunha necesaria innovación
metodolóxica que os/as docentes
debemos apre(he)nder para conseguirmos
as metas educativas dos nosos discentes, 
os cambios metodolóxicos que precisamos
afrontar para mellorar o dominio
lingüístico do alumnado ao rematar 
a súa escolaridade obrigatoria, etc. 

Nada disto pareceu ser cuestionado, 
do que non se pode deducir que non 
fose do interese da sociedade nin moito
menos. No entanto, si tivemos que ver
como se dedicaba atención e espazo
informativo a un sector cidadán que,
dende perspectivas agresivas e
involucionistas, amparándose na defensa
dun pseudobilingüismo ancorado na
defensa das liberdades individuais, 
e sen argumentar pedagoxica nin
cientificamente o seu idearium, atacou
unha normativa para o ensino galego

dende o mesmo momento da súa
implantación, sen agardar prudentemente
a valorar os seus resultados.
Paralelamente, a argumentación en
defensa deste decreto apenas ficou
reducida, no mellor dos casos, a escasos
artigos de opinión e ás cartas ao director.
Convértese en noticia, e por tanto
noticiable, unha única postura de afrenta
irrespectuosa aos principios didácticos
actuais implantados en diferentes países
europeos, mentres que a liña defensora e
argumentadora con datos empíricos deste
novo modelo educativo non é tratada máis
do que como simple opinión individual.

2. A NOVA LEXISLACIÓN EDUCATIVA

Na actualidade asistimos ao
desenvolvemento da Lei orgánica da
educación, que destaca, entre as oito
competencias básicas que debemos
traballar no ensino, a competencia
lingüística, ao tempo que establece como
obxectivo para a escolaridade obrigatoria 
a consecución do dominio plurilingüe por
parte do noso alumnado, a partir da
“capacitación para la comunicación en la
lengua oficial y cooficial, si la hubiere, 
y en una o más lenguas extranjeras”. 

O Decreto 124/2007 axústase ao ditado 
na LOE, canto á procura da necesaria
competencia bilingüe en comunidades
como a nosa, en que a lingua propia é
oficial xunto co castelán. Mais tamén
responde ao sinalado no Plan Xeral de
Normalización da Lingua Galega, aprobado
en 2004 coa unanimidade dos deputados
no Parlamento galego e, por suposto, á Lei
de normalización lingüística, que, xa en
1983, marcaba como obxectivo central
para o ensino dotar de competencia
bilingüe o noso alumnado e que, ben
sabemos, logo de 25 anos da súa
aprobación, segue a ser un obxectivo
pendente de conseguir, moi especialmente
nos ámbitos urbanos e periurbanos, onde o
alumnado presenta serias deficiencias de
dominio da lingua galega oral e escrita.

Os medios de comunicación esqueceron
pór en maiúsculas o obxectivo vertebrador
do modelo lingüístico-educativo que agora
se promove, isto é, acadar competencia
lingüística na lingua 1 (en diante L1) 

e na lingua 2 (en diante L2),
independentemente da lingua inicial do
alumnado. Neste sentido, por ningures
puidemos ler que estabamos ante un
decreto que no substancial apenas variaba
do anterior, isto é, continuamos cun
modelo de conxunción de linguas

1
. Onde

radica o avance, pois? Constatada a
necesidade de reforzar a competencia
lingüística bilingüe

2
, apóstase agora por un

modelo de mantemento, onde as dúas
linguas son vehiculares en equidade, sen
ningún tipo de xerarquización entre elas e
onde a lingua minorizada tamén é
asociada a contidos de prestixio social
como as matemáticas, co que se
combaten actitudes negativas aínda
persistentes na sociedade. De aplicarmos
estes principios con coherencia,
camiñaremos por primeira vez cara a un
bilingüismo aditivo, que serve para sumar
novas linguas á nosa L1, e non substrativo,
que non só non favorece a aprendizaxe de
novas linguas, senón que pode limitar 
o desenvolvemento da nosa L1; así pois,
ambas as linguas serán valoradas
positivamente e o desenvolvemento
bilingüe impulsará o desenvolvemento
cognitivo do noso alumnado.

Que novo reto agarda por nós con esta
renovada planificación lingüística? Catro
son os obxectivos xerais que debemos
marcarnos no noso traballo docente:

1. Conseguir unha competencia 
plurilingüe real.

2. Conseguir unha maior e mellor
capacidade comunicativa.

3. Favorecer a creación de espazos 
de uso da lingua propia dende a escola.

4. Alentar actitudes positivas 
para a aprendizaxe e uso social 
da lingua propia.

Simplificando, podemos dicir que a gran
meta que a escola galega moderna ten que
conseguir é a competencia bilingüe para o
noso alumnado, como paso previo para o
introducir no plurilingüismo. Só
asegurándomos dende a escola unha
competencia lingüística sólida, o noso
alumnado poderá decidir libremente a súa
lingua de comunicación.
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Adecuada motivación para aprendela, pois
non podemos garantir aprendizaxe dunha
lingua se esta é vista como un elemento
agresivo, como unha ameza para a lingua
inicial. A adquisición dunha segunda
lingua, sexa cal for, galego e/ou inglés,
especialmente motivada dende a infancia,
non debe entenderse nin transmitirse
nunca como un problema, senón como
unha riqueza que, asemade, facilitará a
asimilación doutras linguas.

Aprendizaxe integrada das linguas do
currículo dende un enfoque que fuxa do
excesivo ou exclusivo gramaticalismo e que
aproveite o rendemento da transferencia
dos contidos interlinguas

7
. Así pois, o

ensino das distintas linguas que acolle a
escola deberá coordinarse co fin de
garantir a transferencia de aprendizaxes
dunhas para outras, así como o 
reforzo mutuo.

4. UN MODELO LINGÜÍSTICO-EDUCATIVO
CON VISIÓN DE FUTURO

Se partimos da idea de que a escola, 
por unha banda, é clave nos procesos 
de produción e reprodución dos grupos
lingüísticos e, pola outra, ten unha alta
repercusión na intervención sociolingüística
como transmisora de coñecementos 
e actitudes, concordaremos na
importancia vital do profesorado nesta
nova etapa que agora se abre e 
á que con espírito pedagóxico innovador
nos debemos achegar.

21

subxacente común ao uso das distintas
linguas que explica que, cando aprendemos
unha lingua, desenvolvemos as habilidades
necesarias para empregar a linguaxe 
de xeito global, de forma que os
coñecementos dunha lingua se transfiren 
a outras linguas, o que redunda nunha
maior e mellor capacidade de aprendizaxe
de varias linguas

6
. Para aquí tamén temos 

que traer o valor da hipótese da
interdependencia lingüística, segundo 
a cal a competencia en L1 inflúe na L2 e
viceversa, ao tempo que tamén explica
que, canto maior sexa o éxito na
adquisición dunha segunda lingua –que
en contornos castelanfalantes será a
lingua galega–, máis doada resultará a
aprendizaxe da/s seguinte/s.

Mais, como profesionais do ensino, convén
preguntármonos: e como aseguramos a
transferencia das aprendizaxes lingüísticas
dun idioma a outro/s? 

Son necesarias as seguintes condicións:

Adecuada exposición á lingua receptora
a través de contextos de uso
diversificados que permita ampliación de
repertorios comunicativos e,
consecuentemente, de competencia
lingüística, pois sabido é que unha lingua
non se aprende só na clase de lingua. 
O dominio dunha lingua garda directa
proporción co contacto que o individuo
teña asegurado con esa lingua, pois é 
o que asegura a boa competencia.

Creación de espazos de uso

Mellora a competencia

Eliminación prexuízos

Repercusión positiva no uso

OBXECTIVO DA ESCOLA MODERNA       COMPETENCIA

3. UN MODELO DE ÉXITO 
CONTRASTADO

Existe unha longa tradición en educación
plurilingüe en múltiples Estados: Canadá,
Finlandia, Suecia

3
. Mais tamén dispomos

hoxe de importantes estudos que certifican
o éxito da competencia bilingüe nos
programas lingüístico-educativos aplicados
en Cataluña e Euskadi nos últimos anos.
Estes dous sistemas foron duramente
atacados no seu día polos medios de
comunicación, mais estes non reservaron
espazo para divulgaren anos despois os
interesantes resultados de avaliacións
externas aos seus sistemas educativos

4
. 

Os dous programas de inmersión
lingüística na lingua propia aseguraron 
a competencia plurilingüe, logo de
superaren con éxito a fase inicial 
do bilingüismo aditivo que mencionamos
con anterioridade.

A ninguén se lle escapa que isto non 
é froito do etéreo azar, senón que a
educación bilingüe aplicada nestes
contextos educativos, e que agora tamén
debemos contemplar para o noso, cos
axustes necesarios que o propio Decreto
124/2007 permite, á vista das súas
potencialidades e prestixio, responde a
rigorosas investigacións presentadas sobre
os vantaxosos efectos cognitivos do
bilingüismo nos últimos 30 anos

5
.

Por unha banda, hoxe constatamos a
importancia da teoría da competencia
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5 Cómpre lembrarmos sempre que o Decreto 124/2007
é un documento de mínimos, nunca de máximos, o
que quere dicir que legalmente debemos asegurar
que no proxecto educativo do noso centro o galego
e o castelán teñan a mesma presenza horaria (50%
do horario escolar), ademais de seren impartidas en
lingua galega algunhas disciplinas concretas. Ora
ben, o contorno sociolingüístico característico do
noso alumnado será o que nos axude a completar a
planificación lingüística, mediante a cal se tentarán
complementar os déficits de competencia en lingua
galega que este presente.

6 As linguas son diferentes no plano máis superficial,
na súa fonética, no seu vocabulario específico, nas
súas particularidades morfosintácticas, etc. No
entanto, para todas elas, e especialmente no caso
de linguas románicas como son galego e castelán,
existe un patrimonio de coñecemento común, isto
é, cando un neno aprende, por exemplo, o
concepto da lateralidade, esquerda e dereita, no
momento da enunciación dese concepto procurará
no cerebro a etiqueta particular de cada lingua:
esquerda-dereita / izquierda-derecha / left-right…
Quérese dicir que, unha vez desenvolta a habilidade
que ten no seu cerebro e aprendido o concepto,
este se transfire á palabra correspondente de cada
código lingüístico.

7 Cómpre que o profesorado das diferentes linguas
do currículo sexa un equipo docente capaz de
compartir experiencias, metodoloxía e mesmo
programación, así como de planificar de xeito
compartido obxectivos, contidos e criterios de
avaliación entre as diferentes linguas impartidas 
no mesmo nivel. Cítanse como coñecementos
tranferibles ás distintas linguas o desenvolvemento
de procesos e estratexias relacionadas coa
comprensión e produción de textos, a construción
de conceptos lingüísticos xerais, 
o desenvolvemento de actitudes positivas 
e a eliminación de prexuízos lingüísticos, o
coñecemento relacionado co discurso literario, etc. 

NOTAS

1 O alumnado non se separa por razón de lingua, 
tal e como se lexislou dende a propia Lei de
normalizacion lingüística, pois a lingua é
instrumento de cohesión social.

2 A avaliación da aplicación do Decreto 247/1995
demostrou que os únicos alumnos con
competencia bilingüe oral e escrita eran aqueles
que accedían á escola coa lingua galega como L1,
como lingua inicial, mentres que os que accedían
co castelán como lingua inicial non conseguían ser
bilingües. Como consecuencia, pode dicirse que o
modelo anterior non capacitou por igual todo o
alumnado nas dúas linguas oficiais, que é o mesmo
que afirmar que o alumnado efectivamente bilingüe
foi unicamente o galegofalante natural.

3 Nos últimos tempos, o informe PISA achegounos 
Finlandia como o país con mellores parámetros de
rendemento educativo entre os Estados da OCDE.
Tamén desta volta os mass media obviaron
informarnos de que este país de cinco millóns de
habitantes, dominado polos suecos e polos rusos,
ten tamén unha lingua propia, o finés, que non
obtivo a cooficialidade xunto co sueco ata o ano
1920, e que por suposto está integrada no modelo
educativo exitoso deste país, onde o alumnado
remata a escolaridade obrigatoria dominando 
catro idiomas: finés, sueco, inglés e un cuarto
idioma optativo.

4 Diferentes estudos conclúen con grande evidencia
que o nivel de coñecemento e dominio de castelán
é o mesmo entre o alumnado do conxunto do
Estado español que entre o alumnado de Cataluña,
escolarizado nun programa de inmersión lingüística
en catalán. Este resultado reiterouse no caso de
Euskadi, onde dos tres programas educativos en
vigor nos últimos anos ofrecen mellores resultados
en competencia bilingüe os alumnos e as alumnas
participantes no programa D, que se corresponde
cun modelo de inmersión lingüística en éuscaro.

Para andarmos o camiño, que á volta duns
anos entre todos avaliaremos, deberemos
pór en marcha unha planificación
lingüística axeitada ao noso contorno
educativo. Dende os mínimos que debuxa 
o Decreto 124/2007, temos que traballar
intensa e consensuadamente no deseño
dunha planificación lingüística que de
verdade nos axude a conseguir o obxectivo
legal para o noso alumnado. Todos os
centros educativos comparten a mesma
meta canto á consecución dunha boa
competencia comunicativa bilingüe, mais 
o Decreto 124/2007, como documento
flexible, permite que cada centro complete
o seu itinerario de planificación para
conseguila en función do punto de partida.
E para iso é fundamental ter en conta a
análise sociolingüística do contorno, é dicir,
a visibilidade e a exposición que o noso
alumnado ten para coa lingua galega.

Un novo horizonte ábrese para nós, 
como profesionais do ensino galego, 
co que podemos interactuar, dende 
o noso protagonismo directo como 
axentes educadores e como copartícipes
dun presente que, de vez, poña en valor 
a lingua galega na súa sociedade e no seu
espazo natural, dende a restauración do
necesario prestixio como instrumento de
comunicación necesario e eficaz ao servizo
dos novos falantes.

22

Que o alumnado que ten a lingua galega como lingua habitual 
poida mantela e consolide unha competencia plena nela.

Que o alumnado que ten o castelán como lingua habitual 
adquira unha boa competencia en galego, de maneira que se 
favorezan os contextos en que se exprese nela.

Que todo o alumnado adquira boa competencia tamén 
en castelán.

Que debe garantir a planificación lingüística?

SAUDIÑA (01-92) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  13:28  Página 22



Antonio Ovidio Carreira Montes
Membro da Xunta Directiva da Asociación TADEGa

Dentro deste mundo plural, atopamos
moitos estilos de persoas e ritmos de vida
que deben ter cabida: persoas inmigrantes,
persoas analfabetas no mundo dixital,
persoas con altos coñecementos culturais,
persoas case nómadas polo seu estilo 
de vida… e todos convivindo nunha
realidade moi diversa. Pode servir 
a nosa organización social para todos 
estes colectivos? 

O que está claro é que o mundo no que
vivimos está “deseñado” para persoas que
sexan novas, con poder adquisitivo, con
todas as capacidades intelectuais e físicas en
plenitude e, como se diría coloquialmente,
plenamente integradas no sistema. Unha
posible reflexión é: que pasa con toda esa
diversidade e interculturalidade coa que
temos que convivir?

Medio mundo vive en condicións
infrahumanas intentando parecerse á outra
metade e loitando por acadar os privilexios
e status que a algúns lles veñen dados 
e a outros moitos denegados polo simple

feito de nacer en determinados contextos
ou con algún tipo de diversidade funcional.

Se o mundo no que vivimos está pensado
para unha suposta maioría de persoas que
están integradas, que pasa con todas
aquelas que non o están?

As novas tecnoloxías non son alleas a todos
estes aspectos sinalados anteriormente e
poden ser un elemento de exclusión cando
non hai, por exemplo, boas conexións á
rede ou polo emprego de equipos con baixa
capacidade. As TIC son unha ferramenta de
grande axuda para a organización e o
desenvolvemento de moitas tarefas tanto
laborais como persoais: chats, blogs, 
correo electrónico, messenger, etc., pero,
seguindo o fío do que estabamos a falar
anteriormente, qué é o que pasa con todas
aquelas persoas que non teñen acceso 
ás TIC por cuestións de infraestruturas ou
por razóns de tipo persoal, físico 
ou psíquico?

Para resolver todos estes aspectos estase a
traballar dende hai anos en dúas liñas 
de actuación: a accesibilidade web
e, por outra banda, a usabilidade.

Imos facer unha presentación e unha breve
análise sobre ambas.

ACCESIBILIDADE WEB

Significa que os contidos web teñen 
que chegar ao maior número de usuarios
posible, non só a aquelas persoas con
algún tipo de discapacidade, senón tamén 
a aquelas de idade avanzada ou a aquelas
que pola súa formación non teñan
capacidade de abstracción ou que teñan
equipos pouco potentes, conexións lentas 
á rede, etc.

Podemos atopar no mercado e na internet
programas, recursos e periféricos que
axudan a todas estas persoas a acceder 
á información. Ademais, os deseñadores
de contidos deben ter en conta unha serie
de aspectos para que as páxinas web ou
os recursos interactivos que se empreguen
sexan accesibles. O contraste de cores
entre o fondo e a cor dos textos que sobre
o mesmo se escriben, a situación dos
contidos, a claridade na redacción, 
a sinxeleza dos textos, a colocación da
información ao principio do texto, etc., 
son referencias necesarias para que 

Case todas as persoas, en maior ou menor medida, estamos presas nas redes do que se deu en chamar
novas tecnoloxías. As novas tecnoloxías ou as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)
revolucionaron a organización administrativa e social na última metade do século XX e por suposto
quedarán como elementos fundamentais para entender a cultura do século XXI. Dende o mundo da arte
ata o da literatura, pasando polas diferentes disciplinas e xeitos de entender a vida, definen unha
sociedade cada día máis plural e cambiante na que as TIC xogan un papel determinante. A pesar de que
para unha gran parte da poboación levan anos sendo instrumentos de uso cotián, para outras moitas
persoas seguen sendo ferramentas descoñecidas.

A tecnoloxía, a diversidade 
e a accesibilidade: 
un reto na sociedade contemporánea
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todos estes programas e periféricos 
sexan operativos.

Imos poñer un exemplo: os lectores de
pantalla, deseñados para persoas con
discapacidade visual que coa súa axuda
poden navegar perfectamente. Que é un
lector de pantalla? É un programa
informático que se instala no ordenador e
que vai ler en voz alta o código da páxina
que estamos visitando, ofrecendo
información sobre ela. Este programa le
en inglés, francés, alemán, italiano,
castelán e galego. Para que sexa
realmente efectivo, é necesario que ese
código siga unhas determinadas normas
de deseño e de programación. Estas
normas, 14 en concreto, quen as
establece é a W3C (Consorcio World Wide
Web); este consorcio internacional 
traballa, entre outros obxectivos, no
desenvolvemento de pautas e estándares
na web para fomentar a máxima
potencialidade desta e favorecer o acceso
a todo tipo de usuarios (falaremos sobre
isto na alínea de lexislación). Pero sigamos
co noso exemplo, estabamos 
a falar do lector de pantalla; un dos 
máis coñecidos é o denominado “Jaws”.
Se a páxina está ben deseñada, seguindo
as pautas da W3C, este programa 
indicará o número de ligazóns e as zonas
activas ás que pode ter acceso o usuario. 

Outra das posiblidades que ofrecen 
as novas tecnoloxías é a de empregar
unha cámara web durante a navegación
sen necesidade de usar o rato. Este 
tipo de programas está deseñado para
persoas con dificultades motoras 
e con movementos limitados. Un destes
programas gratuítos que podemos atopar
na rede é o “Rato visual”, deseñado por
un profesor galego, Miguel Ángel Cruz,
que o cedeu a diferentes entidades e
institucións para que o difundisen e se
mellorase na medida do posible. Para as
persoas con dificultades de movemento,
existen programas de varrido automático
ou varrido dirixido. Varrido automático
significa que o cursor se vai movendo 
só polas distintas zonas activas da
pantalla, de tal xeito que o usuario 
non ten que facer ningún esforzo para
desprazalo. No momento en que o cursor

está enriba da carpeta ou ligazón da
páxina visitada, a través dun pulsador

1

ou do periférico adaptado que necesita,
accederá e poderá seguir navegando. 
O varrido dirixido, moi empregado por
mestres que traballan con este colectivo,
implica que o docente ou calquera outra
persoa pode indicar a que zonas ou
carpetas quere que vaia directamente o
cursor, abreviando así o tempo de acceso
ao recurso, ligazón, carpeta, etc.

Por poñer outro exemplo, para as persoas
xordas o máis sinxelo sería empregar
vídeos coa linguaxe de signos; o problema
é que para conexións lentas ou equipo 
de baixa potencia, dado o peso dos
vídeos, a súa descarga levaría moito
tempo. Polo tanto, sempre que sexa
posible, deberiamos colocar a información
significativa ao inicio do texto cun
vocabulario sinxelo e cun estilo simple 
e conciso, evitando frases feitas e de
dobre sentido.

USABILIDADE

Vaiamos agora falar brevemente sobre 
o que significa o termo usabilidade.
Coloquialmente defínese como a facilidade
de uso dunha páxina web, aplicación
informática ou calquera outro sistema 
que interactúe co usuario. Sempre que
accedemos a unha páxina web temos 
que perder un certo tempo vendo o 
seu deseño, buscando a icona de avance, 
a de volta atrás, como saír… O xeito 
de presentar os contidos e a redacción, 
xunto coa claridade destes, están
directamente relacionados coa 
usabilidade da páxina. O destinatario 
final dos recursos son os usuarios e 
son os que verdadeiramente deben
avalialos, decidir se son ou non usables.
Está claro que, se a todo o mundo lle custa
buscar a información, ten que ir ligazón
tras ligazón para atopala; se o xeito de
explicar os contidos non está claro, 
a usabilidade é moi baixa.

Polo tanto as dúas liñas iniciais das que
falabamos, accesibilidade e usabilidade,
quedan claras: a accesibilidade refírese ás
posibilidades de poder ter a información 
e a usabilidade á sinxeleza no uso 
e á facilidade de comprensión.

LEXISLACIÓN

Real decreto 1494/2007, do 12 de
novembro, polo que se aproba o
Regulamento sobre as condicións 
básicas para o acceso das persoas con
discapacidade ás tecnoloxías, produtos e
servizos relacionados coa sociedade da
información e medios de comunicación
social (BOE do 21 de novembro de 2007). 

O real decreto está inspirado nos principios
establecidos na Lei 51/2003, do 2 de
decembro, baseados na accesibilidade
universal e deseño para todos. Os criterios
que se recollen son os que a nivel
internacional leva a Iniciativa de
Accesibilidade na web (Web Accesibility
Iniciative) do Consorcio Mundial (World Wide
Web Consortium), tamén coñecida como
W3C. Este consorcio elaborou unhas pautas
que determinan tres niveis de accesibilidade:
A, AA (dobre A) e AAA (tripla A). 

En España, estas pautas incorpóranse 
a través da Norma UNE 139803:20042,
que establece tres niveis de prioridades
perfectamente compatibles cos tres niveis
ou criterios da W3C.

O real decreto especifica o grao de
accesibilidade aplicable ás páxinas da
internet das administracións públicas, dos
organismos sostidos con fondos públicos,
así como os daquelas institucións
privadas que aspiren a recibir axudas 
ou investimentos públicos, establecendo
como nivel mínimo obrigatorio o
cumprimento das prioridades 1 e 2 
da citada Norma UNE nunha serie de prazos
que establece a propia norma. Estes
prazos entran en vigor a partir do día
seguinte ao da súa publicación, é dicir, 
o 22 de novembro de 2007. As páxinas 
da internet das administracións públicas 
ou con financiamento público que se
elaboren a partir dese momento deberán
adaptarse ao disposto e axustarse á
prioridade 1 da Norma UNE 139803:
2004 e deberán acadar o nivel 2 antes 
do 31 de decembro de 2008. As páxinas
existentes teñen un prazo de seis meses
dende a entrada en vigor para acadar o
nivel 1 e deberán acadar o nivel 2 antes
do 31 de decembro de 2008. A partir do
4 de decembro de 2009 para todos os

SAUDIÑA (01-92) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  13:28  Página 24



25

produtos e servizos novos incluídos 
nas campañas institucionais que se
difunden en soporte audiovisual serán
esixibles estas medidas e dende 
o 4 de decembro de 2013 para todos
aqueles existentes que sexan susceptibles
de axustes razoables.

CONCLUSIÓNS

En definitiva, xa que é necesario superar a
fenda dixital3, que os dereitos de todo tipo
de usuarios deben ser tidos en conta e
respectados e que a lexislación vixente así 
o avala, é evidente que a accesibilidade
web é algo que tanto institucións e
organismos públicos e privados como
persoas relacionadas con eles teñen 
a obriga de cumprir, sen esquecer o
compromiso por parte de todos de loitar
pola igualdade de oportunidades nun Estado
democrático nos inicios do século XXI.

Implicados na tarefa están tamén 
os deseñadores de contidos e os

programadores informáticos, que deben
traballar conxuntamente para achegarse
aos estándares establecidos, actualizalos
e adaptalos ás novas iniciativas e
innovacións tecnolóxicas, como pode 
ser o amplo abano do que se dá en
chamar a web 2.O.

Os docentes e a comunidade educativa en
xeral tampouco escapan do compromiso. 
A súa tarefa consiste en esixirlles ás
empresas e editoriais que os recursos
educativos que elaboren sexan accesibles,
ademais de solicitar á Administración que
as súas páxinas cumpran o nivel AA 
de accesibilidade.

Pouco a pouco, co coñecemento e 
coa experiencia recollida dende hai anos
sobre todos estes temas e co apoio da lei,
iremos construíndo un mundo mellor onde
as novas tecnoloxías sirvan como
ferramenta de apoio independentemente
das situacións persoais, sociais, físicas 
ou psíquicas de cadaquén.

NOTAS
1 Pulsador: elemento que se adapta ao ordenador 

en lugar do rato e que desempeña as mesmas
finalidades. Existen diferentes tipos adaptados ás
necesidades do usuario. Existen pulsadores para
manexar cos xeonllos, cos pés, coas mans, etc.

2 A norma UNE 139803:2004 constitúe a base 
da certificación en Accesibilidade Web.

UNE 139803:2004, “Aplicacións informáticas 
para persoas con discapacidade. Requisitos de
accesibilidade para contidos na web”

3 Fenda dixital: limitacións que se poden establecer
entre as persoas que usan as novas tecnoloxías 
e aquelas que non teñen acceso a elas ou non
saben como empregalas.

INICIATIVAS SOBRE ACCESIBILIDADE 
NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Dende hai anos a Consellería de Educación está realizando cursos
de accesibilidade web para formación dos técnicos informáticos e
para os asesores e persoal desta. A comunidade educativa ten a
opción de formarse a través da Plataforma de Teleformación
Galega (PLATEGA) en cursos a distancia organizados polo
departamento de formación do profesorado.

http://www.edu.xunta.es/platega/login/index.php

TADEGa 
(Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega)

É un grupo de profesionais de diferentes ámbitos que investiga
no emprego das novas tecnoloxías e a diversidade no mundo
educativo. Ademais de ofrecer asesoramento gratuíto a todos 
os membros da comunidade galega sobre lexislación, recursos 
educativos, programas informáticos, encerado dixital, etc.,
tamén ofrecen xornadas de accesibilidade web.

http://www.tadega.net/

OUTROS:

Consorcio World Wide Web (W3C)

http://www.w3c.es/

Norma UNE: 

http://www.fesabid.org/federacion/gtrabajo/aenor/seminario101204

/maaranda.pdf

CEAPAT 
(Centro Estatal de Autonomía Persoal e Axudas Técnicas) 

http://www.ceapat.org/

REAL DECRETO 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o
acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos
e servizos relacionados coa sociedade da información e medios
de comunicación social (BOE do 21 de novembro de 2007)

http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf

PARA SABER MÁIS:
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Marta Mª Moro Rodríguez
I Premio na categoría de Traballos de Investigación 
do Instituto Galego de Consumo, 2007.
Orientadora do IES Auga da Laxe (Gondomar)

Na tarefa de afrontar a educación en
valores, non podemos obviar o papel
modelador de actitudes e condutas que
teñen os medios de comunicación. 
A publicidade é un denominador común 
a calquera medio, incluso aos públicos, 
e co seu propio discurso valorativo 
está a influír notablemente nos valores 
dos e das adolescentes.

A publicidade, nos nosos días, é
omnipresente, como xa dixera R. Guerin: 
“o aire que respiramos está formado por
osíxeno, nitróxeno e publicidade”. Ocupa
gran cantidade de espazo e tempo en todos
os medios de comunicación, empregando
unha gran variedade de soportes, é un
importante elo no sistema de economía de
mercado e miles de persoas viven dela.
Ademais, é a que sustenta
economicamente nunha gran proporción 
os medios de comunicación actuais,
públicos e privados, a internet incluída.
Converteuse nun medio de expresión
artística, como se pode ver nos certames
que se organizan para premiar os anuncios
máis orixinais ou innovadores. Acadou un
alto grao de profesionalización, pois é 
unha titulación universitaria nos países
desenvolvidos. É un dos factores incluídos
na globalización, tanto por ser propiciador
como consecuencia dela.

Se hai algo común a calquera tipo de
publicidade, independentemente do medio
ou soporte que empregue para chegar á
cidadanía, é a súa capacidade invasiva e a
súa carga valorativa. Invasiva pola gran
cantidade de anuncios que desprega e pola
súa repetición nunha gran variedade de
medios e soportes: TV, radio, cine, internet,
paneis, carteis, folletos, adhesivos,
transportes, merchandising, etc. E a súa
carga valorativa vén transportada nas súas
mensaxes, slogans, argumentos, diálogos

dos personaxes, etc., moitas veces sen que
sexamos conscientes dela, nin sequera os
adultos, canto máis os rapaces e rapazas.

Se nos centramos na publicidade de
televisión, algúns dos seus anuncios son
como películas de cine, co seu argumento,
personaxes, ambiente, en 45 segundos de
emisión. En tan escaso período de tempo
consegue dirixirse a un determinado
público, informalo sobre algún produto que
comprar e crear nel a necesidade 
de compralo, empregando recursos de
todo tipo.

Tendo en conta que os anuncios adoitan vir
en paquetes de 20 ou 30 entre parte 
e parte de programa de TV (xa ata nos
programas de noticias), a cantidade de
suxestións, con seus valores incluídos, 
é moi grande xa para un adulto, e non
digamos para os menores, que posúen
menos estratexias de defensa fronte a este
fenómeno, e que hoxe en día se converteron
nun segmento de público ao que dirixirse.

Os publicistas empregan estratexias moi
variadas para conseguir o seu obxectivo:
vendernos un produto. Parece que “todo
está permitido” para captar a atención do
espectador. A imaxinación ao servizo dos
anuncios produce, ás veces, pequenas
películas de ficción moi creativas, pero
cuns valores contrarios aos que a
sociedade di pretender. Esas estratexias
adoitan ser o humor, a ironía, as metáforas,
o dobre sentido, etc., ademais de recorrer
aos “instintos básicos” (sexo, medo,
fame…) e á persuasión encuberta.
Incluso ultimamente, nun intento de
captar un sector do público máis formado
culturalmente e concienciado, apareceu
un novo tipo de anuncios, de estética
minimalista, con mensaxes ecoloxistas 
e de conciencia cidadá, xa que un 
novo sector de mercado que demanda

Os valores 
da publicidade
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que aparecen contravalores, entendidos
como valores negativos, como os seguintes
nos anuncios da TV: 

Discriminación da muller (non só en
anuncios de produtos dirixidos ás “donas
de casa”, senón tamén en argumentos
onde se coloca o personaxe feminino en
situacións de menor relevancia social).

Emprego do sexo como reclamo
innecesario (case calquera produto pode
ser presentado como vehículo para que 
a persoa que o consuma se converta 
en máis desexable ou para conseguir
relacións sexuais).

Emprego da violencia (ou a ameaza 
de usala para resolver calquera mínimo
conflito interpersoal).

O modelo de delgadeza extrema como
símbolo de triunfo social (e ao mesmo
tempo o bombardeo de produtos 
altamente calóricos).

O consumo excesivo (produtos
innecesarios, de consumo rápido e
desbotable, e o “marquismo”).

IMOS Á PUBLICIDADE

Esta frase, con toda sorte de variacións,
adoita indicar ao espectador o cambio
repentino do programa que está vendo á
publicidade. Así se titula o material
didáctico que se elaborou.

O material deseñouse para que o alumnado
adquira a capacidade de detectar os
contravalores na publicidade de TV,
analizalos e reflexionar sobre estes, e
propoñer outros valores contrapostos máis
positivos e desexables socialmente.

Consta dunha parte audiovisual (DVD) e
doutra parte escrita (unidade didáctica)
ademais dunha serie de cuestionarios
elaborados para acometer as distintas
fases da avaliación (Moro, 2007).

Os resultados mostraron que a aplicación
do material educativo elaborado aumentou
a capacidade do alumnado de 3º e 4º da
ESO para detectar os contravalores na
publicidade de TV, sobre todo daqueles que
menos percibían: a discriminación da
muller e a violencia.

mocidade, o noso alumnado, a facer esa
análise máis profunda, convertendo o
implícito en explícito, facendo subir o
“encuberto” á superficie, co obxectivo 
de contrarrestar os efectos negativos 
da publicidade.

Existe algunha experiencia deste tipo
empregando prensa escrita (Unidad
didáctica: publicidad do MEC) e vídeo
analóxico. Adoitan tratar o tema da
persuasión publicitaria, incluso a subliminal.
Non coñecemos ningunha feita en formato
dixital, nin tan centrada nos valores, 
nin en galego. Cremos que un material
dixital pode ser máis manexable que o
analóxico para detectar e seleccionar os
contidos, tanto en exposicións conxuntas con
lector DVD como individuais co ordenador.

Debería ser un material educativo
apropiado, atractivo e manexable, 
tanto para o alumnado como para o
profesorado, para ser utilizado en titorías 
ou como ferramenta dos temas transversais
do currículo.

A experiencia centrouse no alumnado dos
dous últimos cursos da ESO e en catro
temas transversais: coeducación, educación
para a paz, educación para a saúde e
educación para o consumo. A elección
destes temas vén dada pola frecuencia coa

novos produtos require novas estratexias 
de persuasión. 

Cando se critica os publicistas por esta
cuestión da transmisión de valores, eles
deféndense dicindo que “a publicidade é
un espello da sociedade na que vivimos”,
que non pretenden impoñer determinados
valores ou principios éticos. Pero diversos
estudos teñen demostrado que non é así.
En concreto, un estudo sobre Hábitos 
de consumo entre a mocidade galega
(Instituto Galego de Consumo, 2002) 
e o estudo do INJUVE Jóvenes y
publicidad (Sánchez et al. 2004) 
conclúen que a publicidade condiciona 
a mocidade nos seus hábitos de consumo,
os seus valores e os seus patróns de
conduta, e que a análise que aquela fai da
publicidade é moi superficial. Entre estes
valores están, principalmente, os de tipo
hedonista e presentista, vinculados á
transgresión e á aventura, idealistas,
pragmáticos e de identificación, en tanto
que se silencian outros valores máis
desexables (altruísmo, solidariedade, etc.).

Cremos que sen unha análise profunda non
se pode ser crítico nin, por conseguinte,
desenvolver outras actitudes e, xa que logo,
outras condutas distintas ás que propón a
publicidade. A nosa pretensión foi crear 
un material educativo que axudase a

27

SAUDIÑA (01-92) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  13:28  Página 27



BIBLIOGRAFÍA

Educación del consumidor. 
Unidad didáctica: publicidad. 
Ficha piloto. Madrid: MEC.

FIGUERAS, M. (2005): Premsa juvenil
femenina e identitat corporal, Universitat
Pompeu-Fabra, Departament de Periodisme
i Comunicació Audiovisual, Barcelona. 
Tese de doutoramento defendida 
o 10 de maio de 2005.

Hábitos de consumo entre a mocidade
galega. Xunta de Galicia, Consellería de
Industria e Consumo, Instituto Galego de
Consumo. 2002.

MORO, M. (2007): “Imos á Publicidade: 
Os valores dos anuncios da tele”. 
EDUGA, nº 50, 84-90.

SÁNCHEZ, L.; MEGÍAS, I.; 
RODRÍGUEZ, E. (2004): 
Jóvenes y publicidad. Valores en la
comunicación publicitaria para jóvenes.
(2004). Madrid: INJUVE, Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción, 
Obra Social Caja Madrid.

tratarse na aula de xeito parecido: prensa
escrita, publicidade da radio, da internet,
dos móbiles, publicidade exterior,
publicidade indirecta, merchandising
comercial, etc. 

Sen ser estritamente publicidade, pódense
traballar nas aulas os contidos e mensaxes
dos programas de TV (teleseries,
concursos, reality shows, debuxos
animados…), os videoxogos e outros
xoguetes, os contidos das revistas xuvenís
e de adultos, o cine, etc.

Algunhas investigacións xa marcan 
o que debería ser o punto de partida dos
materiais educativos deste século XXI. 
Por exemplo, o traballo de Mónica Figueras
(Figueras, 2005) reflectiu que as revistas
dirixidas ao público feminino xuvenil
potencian a aparición dos trastornos da
conduta alimentaria, xa que a publicidade e
as reportaxes destas revistas inflúen máis
do que se cre na formación da identidade
destas lectoras. 

O material didáctico elaborado 
pódese ver en:

http://centros.edu.xunta.es/iesaugadalaxe/
departamentos/orientacion/orientacion_
titorias_2_trimestre_index.htm

ou en http://apoegal.blogia.com/ 
na entrada do 19-02-2008

Mesmo, os contravalores que xa
detectaban abondo antes de traballar con
este material, como o emprego excesivo do
sexo, a delgadeza e o consumismo, non os
percibían como algo negativo, senón como
algo intrínseco á nosa cultura audiovisual e,
polo tanto, “normal” e incluso “desexable”.
Despois de traballar co material, algúns
alumnos e alumnas xa os percibían como
algo máis negativo: no caso do sexo, como
algo innecesario para chamar
continuamente a súa atención; 
no caso da delgadeza, como algo que pode
supoñer unha frustración para algunhas
persoas e, no caso do consumismo, como
algo que inhibe outras posibilidades de
satisfacción persoal.

Incluso podemos falar de certa
xeneralización do obxectivo desta
experiencia, xa que despois dela 
referían exemplos doutros anuncios 
e de programas de televisión, 
ou doutros medios de comunicación, 
nos que detectaban estes contravalores.

CARA AO FUTURO

A publicidade, como case todas as obras
humanas, ten dúas caras, unha positiva,
necesaria e funcional, e outra negativa,
innecesaria e contaminante. Filtrar algúns
aspectos do seu lado escuro pode 
redundar nunha mellor construción social.
Se a educación pretende construír unha
sociedade mellor, debe pararse a analizar
estes aspectos e incluílos no seu currículo
e nos seus recursos de aula. Poñer a proba
eses recursos contribúe a unha maior
calidade da educación. A avaliación dos
materiais educativos que se poidan usar na
aula é unha tarefa imprescindible na
educación, ás veces esquecida. 

A formación en medios de comunicación
non debe omitir os aspectos actitudinais 
e de modelaxe social. Todo isto redundará
nuns comunicadores máis concienciados 
e nuns consumidores máis críticos. 
A lexislación sobre medios de comunicación
debe facer o seu papel regulador, así como 
o resto dos axentes socializadores, onde se
sitúa a escola, o seu.

Esta experiencia centrouse nos anuncios da
TV, pero hai moitas outras áreas que poden
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Profesora do IES Pedro Floriani (Redondela)

Potenciar a educación en valores non é
tarefa específica e reducida a unha etapa
educativa. É posible que na primaria e na
ESO sexa máis fácil introducir contidos de
educación ambiental, de educación pola
igualdade, de educación pola paz, de
educación pola saúde, etc., pero non por iso
os docentes doutros niveis deben esquecer
a importancia que ten inculcar estes valores
transversais no seu alumnado. Por exemplo,
os e as estudantes de ciclos formativos de
grao medio acceden a esta etapa logo de
conseguir o título de educación secundaria
(polo que sería recomendable continuar
nunha liña de traballo de educación en
valores) ou acceden a través de proba de
acceso, o que aínda fai máis importante o
afondamento nos temas de valores, xa que
este alumnado non acadou/cursou os
contidos xerais da etapa obrigatoria.

É de grande utilidade o uso de xornais 
en relación coa transmisión de valores. 
Dende a miña experiencia docente,
considero que a prensa cumpre unhas
funcións de interese pedagóxico:

❚ permite relacionar os contidos impartidos
na aula coa realidade social máis actual
ou dun tempo pasado

❚ permite achegar o contexto xeográfico 
do alumnado á aula

❚ é un material que permite un traballo
diferente na clase, que rompe a rutina 
da aula e que pode ser un bo motivador
como introdutor de temas novos

❚ axuda á comprensión lectora
❚ axuda a relacionar contidos por parte

dos/as alumnos/as

E que opinan os estudantes ao respecto?,
consideran que a prensa é de utilidade na
escola?, ten o noso alumnado hábitos de
lectura relacionados cos xornais? 
Co obxectivo de buscar resposta a estas
cuestións, propúxose unha enquisa ao
alumnado de ciclos formativos de grao
medio do IES Pedro Floriani de Redondela;
unha mostra de 17 individuos, 47,06% 
de mulleres e 52,94% de homes,
interrogándoos sobre os seus costumes en
relación coa prensa e sobre a relación
deste medio de comunicación cos estudos. 

Unha reflexión 
sobre o uso de xornais 
na formación profesional 
de grao medio

Un dos principais obxectivos
da educación debe ser
ampliar as ventás polas 
cales vemos o mundo.
Arnold Glasow
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Cal é a frecuencia de lectura? 

O 47% recoñece ler prensa durante a fin
de semana, en especial os domingos, 
e só un 29% lle dedica a esta actividade 
un momento diario.

Onde len? 

Sobre o lugar de acceso a xornais é
significativo que ningún/ha contemple 
a posibilidade de ler prensa na biblioteca
escolar ou na biblioteca pública. A opción 
de lectura na casa, cun 53% sobre 
o total, é a máis votada, seguida da opción
de lectura en cafetarías/bares, 29%.

Que tipo de xornais len? 

A prensa máis solicitada é a de ámbito
local e a de tipo deportivo. Non amosan
interese pola prensa rexional ou nacional.
Estas respostas repítense ao indagar sobre
as seccións de lectura: locais e deportivas
encabezan a lista cunha representación do
20%, tal e como se pode comprobar no
gráfico. A estas dúas séguelles a sección
de sucesos/sociedade cun 17%, a sección
de anuncios cun 12% e a de programación

televisiva cun 11%. O resto de seccións:
noticias nacionais, axenda/carteleira,
noticias internacionais e outras, entre as
que nomean a sección de esquelas, 
non superan o 8%.

Como len? A enquisa propoñía catro
posibles respostas: “leo enteiras
aquelas informacións do meu interese”,
“só leo os titulares”, “bótolle unha
ollada a todo o xornal” e “outro modo”.
O 59% dos enquisados recoñeceu ler
enteiras as informacións do seu
interese, seguidos dun 30% que optaba
por botarlle unha ollada, polo que
indagar sobre o número de
informacións que eles/as consideran 
do seu interese e da temática concreta
desta sería de utilidade nunha
investigación futura, xa que nos daría
unha boa pista respecto ao uso
concreto de artigos periodísticos 
na nosa aula.

Por que len? Entre os motivos ou razóns 
que defenden para ler prensa está o de
estar informados da actualidade, pero tamén
opinan que este medio de comunicación
pode servir para buscar emprego, adquirir
máis cultura, ler mellor, buscar alugueres ou
entreterse en xeral. Estes motivos varían ao
interrogar sobre prensa on-line, xa que a
asocian máis á busca de informacións
concretas do seu agrado, pero tamén aluden
ao carácter gratuíto e ao seu fácil manexo.
O dato curioso é que, nestes tempos de
revolución tecnolóxica, só un 23,5%
recoñece ler prensa on-line habitualmente.
Do resto, un 35% confesa non consultar
nunca este tipo de xornais virtuais e un 
41% só accedeu a ela unha vez.

En cafetarías (29%)

Na biblioteca pública (0%)

Na escola/biblioteca escolar (0%)

Na casa (53%)

Noutros (18%)

Lugar de lectura

Anuncios (12%)

Deportes (20%)

Programación tele (11%)

Axenda/carteleira (6%)

Sucesos/soc. (17%)

Noticias internacionais (3%)

Noticias nacionais (8%)

Noticias locais (20%)

Outros (3%)

Seccións de lectura

A fin de semana/domingo (47%)

4 ou 5 veces á semana (18%)

2 ou 3 veces á semana (0%)

Todos os días (29%)

Nunca leo prensa (6%)

Frecuencia de lectura
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Consideran que a prensa é útil 
na escola? 

Un 76% defende o uso e utilidade de
xornais nas horas de clase baseándose 
en argumentos como:

❚ “hai que saber de actualidade”
❚ “é preciso decatarse de que é 

unha gran fonte de información”
❚ “porque os/as alumnos/as 

se farían máis cultos”
❚ “serve para mellorar a expresión” 
❚ “inculca o hábito da súa lectura”. 

Ademais propoñen actividades 
de aplicación da prensa na aula como
deseñar un xornal, resumir noticias 
ou buscar información.

Non obstante, deume máis que pensar 
a resposta dun enquisado pertencente 
ao grupo do 18% que non ve utilidade 
da prensa “porque na escola a 
prensa non se utiliza para ler as noticias 
senón para facer traballos con ela”. 
Unha opinión bastante crítica, dende o meu
punto de vista.

Analizando os datos detidamente, 
concluímos que para este alumnado:

1. A lectura de prensa non garda relación co contorno escolar

É unha actividade habitual estar informados das noticias locais e das deportivas,
pero non é algo que relacionen co instituto ou coas clases. O lugar de lectura 
está fóra da infraestrutura da escola e os motivos de lectura non aluden á súa
formación ou aprendizaxe. 

2. Valoran positivamente a lectura de prensa

É un dato significativo que só un 6% non le prensa nunca, o que indica 
que unha alta porcentaxe do alumnado nalgún momento do día ou da semana 
ten un xornal nas súas mans.

3. A lectura de xornais prodúcese durante a fin de semana

A lectura de xornais garda unha estreita relación cos días de ocio dos/as mozos/as,
algo que afasta aínda máis os xornais do eido escolar. Tamén o lugar de lectura,
preferentemente na casa ou nunha cafetería, ratifica este distanciamento.

4. Deportes e noticias locais acaparan o seu interese

As noticias do seu contorno próximo, xunto coas deportivas, son as que máis 
chaman a súa atención e ás que prestan máis atención.

5. A lectura de prensa on-line non é habitual

A prensa escrita e tradicional gaña a batalla contra a prensa on-line, xa sexa 
por descoñecemento das URL, por problemas de accesibilidade á internet, 
por comodidade ou por falta de hábito.

6. A prensa é de utilidade na escola

É curioso que os seus hábitos non establezan unha relación entre os xornais 
e a escola e, non obstante, eles/as si defendan o uso de prensa nas horas 
de clase. 

7. A lectura de prensa aumenta a cultura

Tanto nos motivos que dan para ler prensa como na pregunta sobre a utilidade 
da prensa na escola, a resposta é que a prensa permite mellorar culturalmente.

Non é útil (18%)

É útil (76%)

Non contesta (6%)

Utilidade da prensa na escola
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1. Ao alumnado gústalle ler prensa, xa que ten interese en estar informado e en aumentar o seu nivel cultural. 

2. O proxecto lector, do que nos fala a nova lei de educación, debe ter unha continuidade en etapas posteriores á ESO.

3. A biblioteca é un espazo no que podemos conxugar o ocio coa aprendizaxe, converténdoo nun lugar didacticamente motivador 

dende un punto de vista docente.

4. O proxecto TIC do centro a través do noso departamento didáctico debería incorporar algunha actividade de promoción 

e coñecemento da prensa on-line. Un bo momento para iso sería durante a semana do 9 ao 13 de marzo de 2009, 

coa conmemoración da Semana da Prensa.

5. As informacións deportivas, que tanto interese espertan no alumnado, teñen máis aplicación na aula do que pensamos nun

primeiro momento. Por exempo: o tema da igualdade co tratamento de informacións de equipos femininos fronte aos equipos

masculinos; o tema do mercado laboral coa compravenda de xogadores ou dimisións/cesamentos de adestradores; o tema de

solidariedade coa celebración dalgún encontro amigable a favor dalgún colectivo marxinado; o tema da saúde con noticias sobre os

beneficios do deporte; etc.

6. Aprender a ler informacións permite aprender a dar información. Descubrir as seis cuestións que encerra unha noticia de prensa 

–que, quen, cando, onde, por que e como– mellora o modo de interpretar e analizar lecturas, así como a

estruturación e redacción de textos, e engadiría como último motivo unha frase do humorista americano Arnold Glasow: 

Un dos principais obxectivos da educación debe ser ampliar as ventás polas cales vemos o mundo.

Estas sete conclusións permiten facer unha reflexión sobre a necesidade de introducir nas nosas programacións didácticas 
algunha actividade relacionada coa lectura e uso de xornais por varios motivos:
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Victoria Toro
Periodista-divulgadora científica

UN MUNDO SEN MULLERES?

Hai oito anos participei como relatora
nunha comisión do Senado sobre
anorexia e bulimia en calidade de xefa
da Sección de Sociedade de Diario 16.
Os senadores membros da comisión
esperaban que lles dese a miña opinión
sobre a relación entre eses trastornos
da alimentación e os medios de
comunicación. Daquela, como agora, 
o que coñecía mellor eran os medios
escritos e por esa razón centreime
neles. Fixen un exercicio de crítica,
pareceume que podía darnos a todos
algunha idea desa relación entre
enfermidade e medios de comunicación
a imaxe que, naquel momento, os
medios daban das mulleres.

Estudei durante un tempo os principais
diarios nacionais analizando as
fotografías de mulleres que aparecían
neles e aí chegou a miña primeira
sorpresa. A inmensa maioría das
mulleres que aparecían fotografadas
nos xornais eran profesionais do mundo
da imaxe: actrices, cantantes e
modelos. É dicir, persoas que, debido á
súa actividade, manteñen unha estética
“peculiar”, coidan os seus corpos como
non o fai a inmensa maioría das
mulleres e locen unha delgadez que non
ten nada que ver cos corpos femininos
reais que vemos polas rúas.

A miña sorpresa non foi que esas
mulleres aparecesen nos xornais, tamén
aparecen actores ou cantantes homes,
a miña sorpresa foi que esas eran as

profesións da maioría das mulleres 
que protagonizaban noticias. E foi
sorpresa porque non reparara niso.
Quizais o sabía, e seguro que de forma
inconsciente advertira que os xornais
non falan das mulleres case coa
excepción das ocasións nas que queren
mostrar un corpo fermoso, algo que,
evidentemente, non ocorre cando se
refiren aos homes. Pero nunca fora tan
dolorosamente consciente como cando
preparei ese relatorio.

Aquilo preocupoume porque me interesa
moito a imaxe do mundo que dan os
medios de comunicación. Interésame
moito a resposta á pregunta de canto
está afastada da realidade esa imaxe,
sobre todo no que respecta ás mulleres.
E non tiven dúbida entón, como non a
teño agora, de que aquela imaxe que
“descubrín” ao preparar o relatorio para
o Senado non é a do mundo real no que
vivimos as mulleres. A partir daquel
momento, mirei os xornais e, en xeral,
os medios de comunicación, doutro
xeito, a partir daquel momento perdín 
a inocencia.

Os medios de comunicación en xeral 
e os xornais, nos que me vou centrar, 
en particular non falan das mulleres. 
Para eles existen en moita menor
medida ca os homes.

Para responder á pregunta sobre que
contan das mulleres os medios de
comunicación na actualidade decidín
achegarme a eles dende o punto de
vista de que os medios tamén son

As mulleres 
nos medios 
de comunicación
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AS MULLERES NON APARECEN 
NAS NOTICIAS

Na edición nacional do diario El País
do 4 de maio de 2008 (60 páxinas), a
primeira páxina contén nove noticias;
delas, seis refírense a persoas concretas,
as seis están dedicadas a homes.

Nas restantes cincuenta e nove páxinas
do xornal hai 96 titulares de noticias, 
36 deles refírense a persoas concretas
das que se pode identificar o sexo; 
6 deses titulares –o 16%– refírense 
a mulleres.

En canto ás firmas das noticias, 
en El País dese día hai 58 artigos
asinados con firma que permite
identificar o sexo do xornalista, deles
13 –o 22,4%– son mulleres. Polo que
respecta aos artigos de opinión, hai 
11 nesta edición. Deles, 2 –o 18%–
están asinados por mulleres.

A edición do diario Público do día 4 de
maio de 2008 ten 64 páxinas. Na
primeira hai 5 titulares dos que 2 se
refiren a persoas concretas. Os dous
están protagonizados por homes.

O resto de Público dese día conta 
con 129 titulares de noticias, deles hai 
69 que se refiren a persoas concretas. 
Dos 69, 24 –34,7%– están
protagonizados por mulleres.

En canto ás noticias asinadas da
edición de Público dese día, cóntanse
41 noticias nas que aparece o nome do
xornalista. Delas, 9 –o 21,9%–
son nomes de mulleres. Polo que se
refire aos artigos de opinión, hai nesa
edición 31, dos que 11 –o 35,4%– 
son de mulleres.

El Mundo do día 5 de maio de 2008
está composto por 126 páxinas das 
que 50 son da edición nacional do
xornal, 40 da edición local e 36 do
suplemento de deportes. Na súa
primeira páxina hai 7 titulares dos que 
3 se refiren a persoas concretas e deles, 
1 –o 33,3%– refírese a unha muller.

menos de 1.500 euros mensuais,
mentres que no caso dos homes esa
porcentaxe redúcese ata o 27,6%. No
tramo superior, das persoas que
perciben un salario superior a 3.000
euros, tan só o 9% son mulleres, o 91%
restante son homes”.

A conclusión que extraen as autoras 
do estudo é que “unha crecente entrada
de mulleres na profesión non está
implicando unha feminización desta. 
É dicir, a investigación empírica puxo 
en evidencia que o crecemento 
do emprego feminino nos medios 
non supuxo unha redución das
desigualdades nos indicadores básicos
de desenvolvemento da profesión”.

Esta situación deberían considerala 
moi duramante as mulleres e os homes
xornalistas e as empresas e institucións
editoras que están detrás dos medios
de comunicación, pero aínda é máis
grave polas súas consecuencias para 
a sociedade. Estou convencida de que 
a principal consecuencia desta
situación é a visión alterada que os
medios dan do mundo, sobre todo no
que se refire ás mulleres.

Para saber como é esa visión fixen 
unha análise dos xornais nacionais. 
O resultado non ten valor científico,
pero si permite facerse unha idea de
como está a situación. Os datos
pertencen a diarios españois de
información xeral, tanto de pagamento
como gratuítos e en papel e dixitais.

empregadores de mulleres, como o son
de homes. Fíxeno así porque entender
como exercen o seu labor as mulleres
nos medios de comunicación, saber 
cal é a súa posición neles como
traballadoras, dános a clave de como 
os medios falan das mulleres e por que
o fan como o fan.

Segundo María Ángeles Rastrollo
Horrillo e Rosa Gómez Torralbo, autoras
do “Informe sobre a situación laboral
das mulleres nos medios”, incluído no
Informe anual da profesión xornalística
2006, publicado pola Asociación da
Prensa de Madrid, nos medios españois
“a proporción por sexo atópase dentro
do intervalo de paridade, un 54,5% de
homes e un 46,5% de mulleres”. Este
dato parece alentador porque sinala que
hai case tantas mulleres coma homes
traballando como xornalistas. 

De aí poderíase deducir unha situación
de igualdade ou case igualdade, pero as
autoras dese informe demostran dato
tras dato que, a pesar diso, non é así. 
A primeira e escandalosa diferenza está
nas cotas de poder que teñen uns e
outras nas redaccións. Segundo este
mesmo informe, os homes ocupan o
76% dos postos de dirección nos
medios aos que pertencen os
xornalistas enquisados para este
traballo. A diferenza non está
exclusivamente nas cifras; ademais
delas, o que Rastrollo e Gómez atoparon
no seu traballo é que as mulleres que
están dentro do restante 24% teñen
moito menos poder real que os homes
do 76%. A principal causa é que os
equipos son maiores cando os dirixen
homes que cando os dirixen mulleres: 
“Máis ou menos, os homes coordinan
unidades organizativas compostas por 
22,1 persoas. As mulleres tan só teñen 
ao seu cargo unha media de 7,3
persoas, e no 30,2% dos casos son
equipos formados só por mulleres”.

En canto á remuneración que reciben os
xornalistas enquisados neste informe, o
traballo di o seguinte: “Máis da metade
das xornalistas (51%) está gañando
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medios de esquerda atoparía unha
situación máis igualitaria. Elixín o
xornal dixital Rebelión, porque na
explicación que este xornal dixital dá
de si mesmo din que Rebelión:
“Pretende ser un medio de
información alternativa que publique
as noticias que non son
consideradas importantes polos
medios de comunicación
tradicionais… Queremos servir e
axudarnos de todos os grupos,
colectivos e persoas que traballan
por cambiar este mundo nunha
perspectiva radicalmente diferente,
máis xusta, igualitaria e equilibrada
social e ecoloxicamente”.

Analicei a información que o 6 de
maio de 2008 á unha da tarde daba o
periódico Rebelión, no que se podían
ler 51 noticias. Delas 11 estaban
protagonizadas por persoas concretas
das que 2 –12,5%– eran mulleres.

Polo que se refire ás sinaturas dos
artigos, neste medio dixital si se
asinan as informacións; atopei 23
noticias asinadas, das que só
1 –4,3%– era dunha muller. Os
artigos de opinión que podían lerse
nese momento eran 7, todos eles
asinados por homes. 

No interior do xornal hai 114 titulares 
de noticias, dos que 56 se refiren a
persoas concretas. Deles, 13 –11,4%–
están protagonizados por unha muller.
As noticias asinadas son 11, das que 
6 –54,5%– o están por mulleres.
Polo que se refire aos artigos de
opinión, aparecen 7, dos que só 1 
–14,2%– é dunha muller.

En canto aos medios dixitais, en
Libertad Digital do día 6 de maio de
2008, ás 11 da mañá, podíanse contar
35 titulares, dos que 19 estaban
referidos a persoas concretas. Deles,
ningún estaba dedicado a unha muller.

A relación de xornalistas que escriben 
as noticias non se pode facer na
maioría dos diarios dixitais porque
practicamente toda a información vai
sen asinar. O que si hai nestes medios é
máis artigos de opinión que nos
impresos. No caso desta edición de
Libertad Digital, había 21 artigos de
opinión, dos que só 1 –4,7%– estaba
asinado por unha muller.

No diario dixital El Plural do día 6 de
maio de 2008 ás 12 da mañá, podíanse
ler 31 titulares de noticias, dos que 23
estaban referidos a persoas
identificables; deles, 5 –16,1%–
estaban protagonizados por mulleres.
En canto aos artigos de opinión, había 7,
dos que 1 –14,2%– estaba asinado 
por unha muller.

O panorama é indubidablemente
desolador. Todos os medios, sexa cal 
for o seu soporte e sexa cal for 
a súa tendencia, dan escasísima
información sobre mulleres. Móstrannos
un mundo no que as mulleres parecen
non existir, nin como redactoras deses
medios, nin como profesionais que
desenvolven actividades en calquera 
lugar do mundo e que por esa razón se
converten en protagonistas de noticias,
nin como creadoras de opinión.

Neste punto decidín comprobar se
estes feitos estaban relacionados coa
ideoloxía política dos medios e se en

En todo o xornal cóntanse 213 titulares 
de noticias, dos cales 89 se refiren a
persoas concretas das que se pode
identificar o sexo. Deles, 18 –o 20,2%–
refírense a mulleres.

En canto ás firmas das informacións, 
hai 97 noticias asinadas, delas 15 –15,4%–
son de mulleres. A opinión dese día
escríbena en El Mundo 25 persoas, 
das que 4 –o 16%– son mulleres.

No diario ABC do día 6 de maio de 2008
atopamos unha primeira páxina con 4
informacións, das que 2 se refiren a
persoas concretas, pero ningunha delas
é unha muller.

No interior do xornal hai 120 titulares
de noticias dos que 63 están dedicados
a persoas concretas. Deles, 6 –9,5%–
están dedicados a mulleres.

As noticias asinadas son 44, das que 
20 –45,5%– son mulleres.
En canto á sección de opinión na
edición dese día de ABC hai 14 artigos,
dos que só 1 –7,1%– está asinado por
unha muller.

O diario 20 Minutos do día 7 de maio 
de 2008 tiña 20 páxinas. Na primeira 
hai 14 noticias, das que 5 se refiren a
persoas concretas. Delas só 1 –7,1%–
se dedica a unha muller.
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Que nunha área profesional, sexa 
a que sexa, se produza este grao 
de discriminación é inadmisible 
na actualidade, pero, ademais, trátase
dunha área con algunhas
características especiais que, ao meu
parecer, fan que o problema se
multiplique. Os medios de comunicación
inflúen poderosamente na imaxe que
nos facemos do mundo e a imaxe 
que dan do mundo os medios españois
subtrae á realidade a presenza 
das mulleres.

Estamos vivindo un momento de 
fonda transformación nos medios 
de comunicación; as novas ferramentas
de transmisión de información 
estannos obrigando a iso. Non podemos
permitir que ese cambio sexa
exclusivamente tecnolóxico.

Nas conclusións do seu “Informe 
sobre a situación laboral das mulleres
nos medios”, María Ángeles Rastrollo
Horrillo e Rosa Gómez Torralbo afirman
que: “Ata agora, as que máis cambiaron
foron as mulleres; é o momento de 
que o fagan o empresariado, 
as institucións e o ámbito social”.

Creo que para chegar a ese cambio
será necesario impulsar medidas
correctoras e obrigar os medios a
enfrontarse a un profundo debate sobre
o seu presente e o seu futuro coa
cuestión de xénero como unha das
protagonistas. Un debate que debería
estar baseado en estudos rigorosos que
mostren a situación de discriminación
de xénero tal cal é e que permitan
buscar solucións que corrixan este
desastre. Se isto non ocorre así, os
medios españois estarán renunciando 
a unha das aspiracións que
historicamente os definiu, a de 
servizo público.

Rebelión: 13 nomes, deles 1 de muller
(7,6%). Neste medio non se establecen
categorías diferenciadas entre os
membros do equipo que o dirixe.

En ningún destes medios de
comunicación existe unha porcentaxe
equilibrada nos postos directivos.
Ningún deles está dirixido por unha
muller. Aínda que iso non é raro, xa que
dos 205 xornais de información xeral
que aparecen na última Axenda da
Comunicación, só 22 están dirixidos 
por mulleres –o 10,7%– e só un deles, 
o diario Qué!, é de tirada nacional.

O que atopamos, xa que logo, é que as
mulleres alcanzaron niveis de paridade
como traballadoras dos medios de
comunicación, pero ese dato o único que
quere dicir é que, en termos xerais, hai
case tantas mulleres como homes
empregadas nos medios de
comunicación españois. Ese dato non
quere dicir que os postos de decisión dos
medios de comunicación estean
repartidos de forma paritaria ou
equilibrada. Ese dato non quere dicir que
a toma de decisións estea repartida de
forma paritaria por sexos, nin ata en
relación co número de traballadoras e
traballadores dos medios de
comunicación. Ese dato non quere dicir
tampouco que a elaboración de
información, que é a tarefa á que se
dedican os medios de comunicación, se
corresponda cun equilibrio que teña
relación co número de traballadoras e
traballadores dos medios de
comunicación. E sobre todo, ese dato non
quere dicir que a información que dan os
medios de comunicación españois reflicta
que as mulleres existen, que a sociedade
está formada ao 50% por mulleres.

E iso ocorre nun Estado cun goberno
que, no momento de facer este traballo
de análise, está formado por máis
mulleres que homes; ministras que,
indubidablemente, protagonizan 
noticias nos medios.

A situación é, sen dúbida, moi grave. 

AS MULLERES NON MANDAN 
NOS XORNAIS

Unha ollada sobre os equipos directivos
dos medios analizados pode axudar a
explicar esta enorme discriminación.
Para iso analicei os nomes que aparecen
na mancheta dos xornais, contei o
número de homes e de mulleres e mirei
en que situación da escala de poder
aparece a primeira muller:

El País: 23 nomes. Deles, 3 mulleres
(13%). A primeira muller aparece no
sexto chanzo: Berna González Harbour e
Mariló Ruiz de Elvira, subdirectoras.

Público: 22 nomes. Deles, 6 mulleres
(27,2%). A primeira muller está no
terceiro posto directivo: Salomé García,
xefa de información.

El Mundo: 22 nomes, deles 2 mulleres
(9%). A primeira muller aparece no
primeiro posto directivo: Carmen
Iglesias, presidenta do grupo editorial.

ABC: 24 nomes (neste caso só avalío os
nomes que aparecen completos e
permiten identificar se se trata de
homes ou de mulleres. Correspóndense
cos primeiros postos do staff). Deles, 1
é unha muller (4,1%). A primeira muller
aparece na sexta das epígrafes
directivas, Mayte Alcaraz, xefa de área
de Fin de Semana.

20 Minutos: 10 nomes, deles 2 de
mulleres (10,5%). A primeira é Charo
Rueda, subdirectora.

Libertad Digital: 8 persoas, delas, 2
mulleres (25%). A primeira está no
quinto nivel do staff, Pilar Díez,
redactora xefa adxunta.

El Plural: 4 nomes, deles 1 de 
muller (25%). Trátase de Marisu
Moreno, subdirectora.
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É evidente que deben artellarse modos de
integrar a cada vez maior pluralidade 
e que esa integración debe ser entendida
como a creación dun marco institucional
que abranga esa pluralidade e que teña
como obxectivo a igualdade de dereitos 
e a non discriminación.

O instrumento que pode contribuír de
maneira efectiva e afectiva á integración-
-inclusión desa pluralidade é definitivamente
a lingua (estranxeira ou non), pero a lingua
entendida, non como unha simple
ferramenta ou instrumento, senón como un
modo de mediación intercultural. Restrinxir
a consideración da lingua (estranxeira) a
ferramenta ou instrumento (que sen dúbida
o é) é privala dos valores que implica como
vehículo de comunicación. No eido
educativo, falar hoxe en día das linguas
(estranxeiras) como instrumentos é velas
como medios exclusivamente técnicos para
acadar fins formativos. Non se trata de que
esa consideración sexa negativa, senón de
que a súa concepción pase por moito máis
que un simple medio de instrución.

Efectivamente as linguas (estranxeiras) son
instrumentos, ferramentas ou vehículos de
comunicación (A), pero tamén son
compañeiras cognitivas (B) que axudan a
crear, contruír e manter novos contextos de
aprendizaxe (C). Usando esta categorización
en tres niveis (A B C) poderemos chegar á
consideración que a lingua (estranxeira)
debe ter na actualidade:

A) Falar das linguas (estranxeiras) como
ferramentas é comparalas con utensilios
de uso primario para o xénero humano
como as machadas ou os martelos; ou,
cinguíndonos ao ámbito de aprendizaxe
lingüística, dicionarios, manuais ou
ordenadores. Este primeiro nivel é un bo
punto de partida, pero non é suficiente.

B) O segundo nivel está relacionado coa
axuda cognitiva que a lingua (estranxeira)
pode dar ao/á aprendiz. Este nivel inclúe
varias representacións, tanto de
ferramentas de carácter primario e
modos de acción como de modelos
culturais. Neste nivel, a cuestión é

A lingua (estranxeira).
De ferramenta 
a mediadora intercultural

Nunha Europa formada polas diferenzas, o papel das linguas –estranxeiras e ambientais, minoritarias
ou non– constitúese como piar esencial na construción dunha identidade intercultural. Galicia, como o
resto de Europa, está a sufrir un momento de grandes cambios sociais e culturais, que son visibles
pola pluralidade cada vez maior de linguas, estilos de vida e sistemas de valores. A nosa sociedade
está a virar cara ao feito multiétnico e multicultural e, co paso do tempo, as relacións entre as
diferentes culturas son cada vez máis frecuentes, non só no contorno familiar, senón na sociedade en
xeral. O proceso de globalización está a traer consigo unha maior mobilidade das persoas e, xa que
logo, un maior contacto con outras culturas. Ao mesmo tempo, as persoas procedentes doutros países
traen consigo costumes, valores, tradicións e, en definitiva, novas maneiras de mirar o mundo.
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ampla da lingua (estranxeira) como
mediadora, a cuestión non é o que
comunican as expresións lingüísticas, senón
como as persoas se comunican usando
esas expresións. Polo tanto, a importancia
está na pragmática do uso da lingua 
e na comprensión da cultura propia 
a través da comprensión doutras persoas 
e culturas. Esta dimensión intercultural 
na aprendizaxe de linguas (estranxeiras) 
ten por obxecto desenvolver os/as
aprendices como falantes ou mediadores/as
interculturais, capaces de comprender a
complexidade do mundo actual a través 
do desenvolvemento de identidades
culturais múltiples, evitando así o
estereotipo que acompaña a percepción 
de alguén a través dunha soa identidade
cultural. Está baseada na percepción do/a
interlocutor/a como individuo cuxas
calidades están por descubrir. 
A comunicación intercultural é comunicación
baseada no respecto polos demais e na
igualdade de dereitos humanos como base
democrática para a interacción social.
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globalización, cos intercambios culturais,
coa inmigración ou coa comunicación
internacional, están orientadas cara á
perspectiva intercultural, tendo como
principal obxectivo o fomento da tolerancia
e comprensión internacional e transcultural.
A interculturalidade está presente no propio
Marco Común Europeo de Referencia para
as Linguas, e os termos cultura,
interculturalidade e consciencia intercultural
forman parte dos currículos de linguas
(estranxeiras) dos diferentes estados
membros da Unión Europea.

Cando falamos de cultura referímonos a
modos de vida, prácticas sociais, sistemas
de crenzas e historia e experiencias
compartidas. A interculturalidade é, por
outra banda, un proceso activo de
intercambio, interacción e cooperación
entre culturas que pon en valor as
similitudes e considera a diversidade
cultural como elemento enriquecedor.
Levada ao eido educativo das linguas
(estranxeiras), a interculturalidade ten en
conta o desenvolvemento da consciencia
intercultural dos/das aprendices,
entendendo por isto o desenvolvemento
dunha mellor comprensión da cultura propia
a través da aceptación e comprensión das
outras. Os programas de inmersión
lingüística, tanto de acollida de alumnado
estranxeiro como de estadías noutros
países, ou a utilización de auxiliares de
conversa nos centros educativos, teñen
como obxectivo prioritario a comunicación
intercultural: a lingua (estranxeira)
convértese en mediadora intercultural.

Se nos baseamos en todo o devandito, 
dun sistema lingüístico pechado deuse
unha mudanza para un sistema de
coñecemento e comunicación aberto,
poñendo en valor a competencia
pragmática, comunicativa e intercultural.
Podemos falar dun cambio de consideración
da lingua (estranxeira): 
da lingua como ferramenta, medio ou
instrumento á lingua como mediadora entre
culturas. A consideración tradicional da
lingua (estranxeira) como instrumento
implicaba que o significado do acto
comunicativo estaba codificado
lingüisticamente. Na concepción máis

articular o que os/as aprendices saben:
representando o seu coñecemento
previo, reflexionando sobre o que xa
saben, construíndo representacións
persoais de significado, etc. A lingua
(estranxeira) é utilizada para facer, para
aprender dentro de novos modos de
acción. Neste nivel intégranse os
modelos de aprendizaxe integrada de
contidos e lingua (AICLE ou CLIL).

C) O terceiro nivel son os novos contextos
educativos e contornos de aprendizaxe.
As linguas (estranxeiras) deben usarse
para crear, establecer e manter estes
novos contornos propicios para a
aprendizaxe significativa. Neste nivel
introdúcense problemas do mundo real,
situacións ou contextos, que representan
as diferentes crenzas, perspectivas,
opinións ou valores. Chegados a este
terceiro nivel de consideración da lingua,
os/as aprendices son considerados/as
como membros de comunidades de
construción de coñecemento. Neste
sentido, as linguas (estranxeiras) axudan
a establecer relacións sociais a través de
diferentes culturas.

Ligados á mudanza de consideración do
que a lingua (estranxeira) é ou debe ser na
educación, os aspectos culturais son
fundamentais nos tres niveis: aprender
lingua é aprender cultura. As tendencias
recentes na aprendizaxe de linguas
(estranxeiras), relacionadas coa
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INTRODUCIÓN

Marcas, símbolos, logos, iconas,
publicidade… mil e un termos para
representar a nosa sociedade de consumo,
que se apropia de calquera soporte actual
e novo, como xa o fixo con anterioridade
con outros medios. 

Non descubrimos nada novo ao poñer de
relevo a maridaxe do cine e da TV coa
industria publicitaria. Os nosos actores
preferidos beben Coca-Cola, conducen
BMW, comen Kelloggs, levan unhas Ray Ban
e esbirran non en panos, senón en Kleenex
para despois tomar unha Aspirina, de Bayer,
que ten máis fundamento. A normalidade
con que se presentan estes obxectos na
nosa vida diaria desenvolve un discurso
implícito, un currículo oculto que fai 
que estes sexan máis familiares, 
máis achegados, máis necesarios… 
(Ramón Correa et alii. 2004).

A industria do videoxogo, coñecedora do
seu potencial, sorpréndenos diariamente
con ducias de exemplos: nos “Sims” comen
en McDonalds; en “WipeOut” bébese Sprite; 
en “Call of Duty” levamos lentes Oakley; en
“GTA” conducimos Mustangs engalanados
con rodas OZ; nin falemos dos xogos
deportivos, Reebok, Nike, Salomon…
nin dos xogos en liña como “Second Life”,
onde a máxima é o barroquismo publicitario.
Todas estas referencias teñen a intención de
transformar explicitamente a virtualidade do
videoxogo nunha realidade máis crible 
e achegada, así como e un trasfondo
implícito de abaratar os custos da produción
do xogo e favorecer o aumento do consumo
das marcas ao establecer asociacións con
actividades lúdicas.

A radio, a televisión e o cine xa foron
prisioneiras noutrora. É a década da

publicidade na rede, nas consolas, 
nos ordenadores, nos videoxogos; 
é a época do consumo virtual e viral, 
son os tempos da publicidade interactiva.
Estamos preparados?

A INDUSTRIA DO VIDEOXOGO

No ano 2007 as vendas mundiais de
software interactivo, segundo ADESE (2008),
ascenderon a un total de 60.000 millóns de
euros e, concretamente en España, a uns
719 millóns de euros (1.454 millóns, se
contamos o mercado de consolas,
periféricos e demais soportes), co que se
superaba a industria do cine, películas e
música xuntas. O noso país converteuse no
cuarto mercado líder a nivel europeo.

A poboación destinataria de todo isto son un
8% dos rapaces e rapazas menores de 16
anos a nivel nacional e un 18% con idades
comprendidas entre os 16-19 anos, onde o
42% xoga unha media de 1 a 5 horas
semanais (xogadores básicos) e un 30%
xoga de 6 a 10 h/s (xogadores activos).

Esta poboación ten o preconcepto de que o
videoxogo “fai pensar” (45%), “estimula a
imaxinación” (48%) e “mantén axilidade
mental” (42%), o que pon de relevo o alto
poder cognitivo que se lle outorga a este
medio fronte á TV e o cine.

Aínda que cabe salientar, neste último ano,
un aspecto social que emerxe nesta
industria: o 85% dos rapaces e rapazas
menores de 16 anos xoga coa familia. 
A motivación é moi variada: dende a
derivada das peticións dos fillos e fillas,
67%, pasando por comprender que é 
unha divertida e evolutiva actividade
familiar, 54%, ata a necesidade de
controlar o tempo que os fillos e fillas
pasan diante dos videoxogos, 24%, 

Consumindo 
videoxogos

Regulamentación e implicacións socioeducativas
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de escasa frecuencia con respecto a anos
anteriores. Non obstante, tal e como se
detalla no informe completo, os
proxenitores interésanse activamente polos
xogos que “adquiren” os seus fillos e fillas.
Malia que o 79% afirma que controlan os
xogos que compran, a maioría afirma que
non teñen as bases conceptuais nin
regulamentarias básicas para mercalos 
cun criterio lúdico e educativo.

REGULACIÓN EUROPEA DO MERCADO

A Federación Europea de Software
Interactivo (ISFE ), auspiciada pola Comisión
Europea e controlada por un organismo
independente do sector (NICAM ), creou en
2003 unha serie de criterios por categorías
de idade para a clasificación de software, 
así como uns descritores de contidos 
que desenvolvan un sistema homoxéneo 
de administración e seguimento dos
“videoxogos” para toda Europa. 

O resultado final é o código de
autorregulación PEGI (Pan European Game
Information), dirixido a consumidores,
pais/nais e educadores, que ten como
finalidade dar a información suficiente
sobre os contidos dos videoxogos que
están en venda para poder así elixir os
produtos máis axeitados á idade das
persoas usuarias, limitando a exposición
dos nenos e nenas a contidos que poderían
resultar inadecuados.

As mencionadas informacións iconográficas
son os alicerces para unha educación
crítica no consumo responsable destes
soportes, aínda que, como educadores, 
é necesario coñecer en que criterios se
sustenta a mencionada taxonomía.

Cómpre destacar que a mencionada
iniciativa regulamentaria (PEGI) non só atinxe
aos soportes físicos, senón tamén aos
existentes en liña. Xorde así unha unidade
complementaria chamada PEGI Online, coa
finalidade de ofrecer directamente ás
persoas usuarias que xogan na rede, 
a través de xogos masivos multixogador
(MMORPG ), comunidades ou minixogos,
unha información fiable e de sinxela
comprensión. Posto que este eido implica,
na maioría dos casos, unha interacción
social con outros xogadores, favorécese
nesta iniciativa o concepto xa estendido 
de “netiqueta” ou pautas básicas de

comportamento na rede, de xeito que o
“anonimato físico” non permita incorrer en
falsidades e mal comportamento que
produza prexuízos nos xogadores.
Deféndese tamén, dende esta tendencia
dos xogos en liña, un chamamento á
responsabilidade da industria publicitaria.

De todo isto deriva unha serie 
de pautas básicas do Ministerio 
de Sanidade e Consumo e o Instituto
Nacional sobre como intervir ante o 
uso destes soportes; entre as principais
recomendacións están as de:

❚ Comprobar a clasificación por idades 
e entender estas como un criterio
unicamente orientativo.

❚ Informarse dos títulos e contidos que se
van mercar, mediante revistas, anuncios 
na rede… e avaliando as súas
posibilidades educativas.

❚ Favorecer o uso social e compartido 
dos videoxogos. 

❚ Adoptar criterios responsables de uso,
tempo de utilización e ergonomías, así
como o pertinente control parental
existente na maioría dos soportes.

❚ “Netiqueta”, pautas básicas de
comportamento na rede. Falar ben, 
non dar información persoal, non pedila,
non intimidar, utilizar unha linguaxe
correcta, etc.

Con todo, non estamos exentos de ser
mediatizados por todo tipo de estratexias
publicistas da mercadotecnia actual, que
subliman os contidos en base ao estilismo
e poden facer modificar as nosas
percepcións morais (Noël Carrol, 2002).

NOVOS SOPORTES PUBLICITARIOS,
VELLAS ESTRATEXIAS

Aló polos anos 80 aparecen os primeiros
“aloumiños” da publicidade cos videoxogos,
coa serie dos “auto-racings”, en que 
marcas de tabaco patrocinaban 
diferentes escuderías. Daquela todo 
parecía máis evidente.

28 anos más tarde as cousas mudaron a
unha velocidade de vertixe e a camaleónica
industria da mercadotecnia agóchase nestes
soportes de diferentes maneiras e con
diferentes técnicas que, como profesionais
da educación, debemos coñecer:

Drogas

O xogo fai referencia ou amosa 

o uso de drogas.

Discriminación

O xogo contén representacións, 

ou favorece, a discriminación.

Medo

O xogo pode asustar ou dar medo 

a nenos e nenas.

Linguaxe soez

O xogo contén palabras 

malsoantes.

Sexo

O xogo contén representacións 

de nudez ou/e comportamentos 

e referencias sexuais.

Violencia

O xogo contén 

representacións violentas. 

Xogos de azar

Xogos que fomentan o xogo 

ou ensinan a xogar.

Táboa 2: Descritores por contidos PEGI

Máis de 3 anos

Máis de 7 anos

Máis de 12 anos

Máis de 16 anos

Máis de 18 anos

Táboa 1: Descritores por idades PEGI
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Nos anuncios impresos:

En publicacións: en revistas, catálogos,
periódicos, etc., especializadas ou non,
aparecen reflectidos anuncios de
determinados xogos “acompañados” 
de marcas comercias que sufragan 
os custos de difusión.

En exteriores: carteis, pancartas, etc.,
en buses, cabinas… proporcionan
dimensións inmersivas de tamaño real.

En materiais promocionais: 
camisetas, colgantes, gorras, 
ás veces ofrecidas como agasallo
acompañadas de demostracións. 

No eido audiovisual:

Na TV: é normal observar na actualidade
anuncios televisivos de grande impacto
realista, como é o caso das sagas GTA,
Metal Gear Solid, Fallout, Gears of War,
situados estratexicamente en determinadas
franxas horarias e “flanqueados” por spots
publicitarios que crean unha asociación
lineal e narrativa dos produtos 
co videoxogo. 

Na radio: evidéncianse poucas cuñas
publicitarias literais sobre títulos concretos

nas radios comerciais; aínda así, este medio
faise eco de macroeventos patrocinados
que teñen como fío condutor o mundo dos
“gamers”; así mesmo é salientable
destacar, cada vez máis, bandas sonoras
orixinais oriúndas de títulos de grande
impacto, como é o caso da saga NFSU
(Need for Speed Underground), que
perpetúan os “hits” de clásicos do pop/rock
ou lanzan novas promesas.

No cine: con asiduidade a carteleira está
máis chea de Resident Evils, Dooms, Final
Fantasy ou Max Payne, títulos todos eles
nados nos soportes interactivos que
medran como OVAS no celuloide, aínda que
o proceso se dá á inversa tamén: que
película comercial que se prece non ten a
súa continuidade nun soporte interactivo?

No propio videoxogo:

Promo-demos: versións comprimidas ou
temporais de xogos, ofrecidas de balde,
xogables ou non, que condensan a esencia
destes en poucos minutos e onde cada
patrocinador amosa a súa marca
corporativa.

Product-Placement: quizais unha das
estratexias que merecen certa análise; 

é onde a publicidade está incrustada no
videoxogo de maneira natural coa intención
de favorecer un maior realismo do contido,
ademais de supoñer unha substanciosa
inxección económica ao soporte interactivo.
Temos multitude de exemplos moi evidentes
nos xogos deportivos, os cales teñen
alianzas con marcas recoñecidas. Ata aquí
non parece nada novo con respecto a outros
mass media, pero se a isto lle engadimos
unha media de xogo de 1-2 horas e unha
actividade cognitiva media-alta favorecida
pola constante interacción cos obxectos,
temos un caldo de cultivo moi potente para
conseguir o que ningún outro soporte
conseguiu ata o de agora: modificar as
opinións sobre unha marca, provocar unha
recomendación desta, ou incluso alterar
unha decisión de compra ao incrementar 
o recoñecemento do publicitado, segundo 
as principais conclusións dos estudos
realizados por Nielsen Entertainment. 
É evidente que este potencial na actualidade
transcende da simbiose de videoxogo-
produto/marca para chegar a límites de
videoxogo-slogan, videoxogo-campaña,
como foi o recente caso do Super Obama
World, un émulo de MarioBros, ou a presenza
do político en xogos como Little Big Planet e
Burnout Paradise, onde en diferentes sitios
deles se pide o voto para o xa presidente.
Sen ir máis lonxe, “escaparates sociais”
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Xogos móbiles: baseados en programas
de fidelización de empresas nos que, 
por subscribirte de xeito voluntario e de
balde a determinadas “novas informativas”
podes descargar xogos ou cancións, 
como é o caso de Gamejump.com.

Xogos masivos multixogador 
(MMORPG): a tendencia máis xeneralizada 
no momento, que ten como referentes varias
plataformas con certa sona, como son: 

Second Life (www.secondlife.com) 
Hotel Habbo (www.habbo.es) 
Hipihi (www.hipihi.com) 
There (www.there.com) 

Teñen todos eles as seguintes
características:

❚ Son mundos virtuais: concepto que
transcende do que é un xogo tradicional
para pretender mostrar un “espello” da
vida real na rede.

❚ Ruptura da liña temporal narrativa: 
o xogo non ten fin, é un continuo.

❚ Liberdade creativa: o rol que desempeña
o suxeito é modificable ao 90% (roupas,
condutas, accións…).

❚ Capacidade multiusuario: milleiros de
xogadores interactúan neste eido con
certas regras.

Na actualidade esta publicidade directa
énchese de contido, tal como é caso do
“AdSense” de Google.

Marketing permisivo: evolución do
anterior. Visto que a publicidade dos
“banners” intrusivos non resultaba, 
o videoxogo “pide permiso” para a súa
descarga ou utilización, e propón a
aceptación dunha serie de normas e
subscricións a boletíns publicitarios
mediante a cesión dun e-mail válido.

Marketing viral: é o tradicional boca 
a boca, pero a unha escala mundial e
favorecida pola inmediatez dos actuais
medios de comunicación (bluetooth, wifi,
sms, email…). Con normalidade créase
unha noticia ou rumor con suficiente carga
polémica patrocinada por unha marca e
vehiculizada en xogos flash interactivos.
Tal é o caso do último xogo de AXE, no que
o home de chocolate invade comunidades
sociais, mails e sms, a base de gañar un
concurso de popularidade.

Xogos publicitarios
(AdvertGame/Brangame): derivado do
anterior, o contido do xogo é a mesma
marca. Acotío poderemos atopar xogos 
de Coca-cola, McDonalds… onde
creamos redes sociais (www.cocacola.es)
ou xogamos coa industria alimenticia
(www.mcvideogame.com).

como Second Life albergan moitos dos
nosos políticos de índole municipal e
nacional. Os estudos sobre este fenómeno
conclúen que o 87% dos xogadores lembran
máis marcas coas que tiveron relación 
a través dos videoxogos que con outros
medios, algo como para ter en conta 
á hora de realizar investigacións ou
programacións educativas.

Na rede:

Publicidade directa (banners): 
calquera software interactivo cunha
mínima pretensión de penetración no
mercado “debe” ter un páxina en liña 
que dea soporte e así mesmo garanta 
que a persoa usuaria poida ver na rede os
seus patrocinadores dunha maneira
directa. A estratexia máis utilizada é 
a dos “banners”, obxectos publicitarios
nunha páxina que con frecuencia teñen
dimensións e cores rechamantes para
reclamar a nosa atención. De especial
mención son as investigacións realizadas
por Manchón (2002) sobre o fenómeno
psicolóxico da “cegueira dos banners”, 
os cales están en desuso, posto que 
se comprobou que xeran unha
insensibilización dos nosos sentidos para
deixar de chamarnos a atención omitindo
o reflexo de orientación. 
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audiovisual, as tecnoloxías da
información e a comunicación e a
educación en valores traballaranse en
todas as áreas.

Valores e espírito crítico, 
no desenvolvemento da competencia
dixital, son dúas premisas que tamén
temos presentes e referenciadas nos
actuais currículos obrigatorios 
de Galicia:

— Decreto 130/2007, do 28 de xuño,
polo que se establece o currículo de
educación primaria na Comunidade
Autónoma de Galicia, onde a
mencionada competencia aparece
traballada e avaliada de xeito
transversal nas demais áreas, así
como articulada metodoloxicamente
nos centros educativos mediante un
plan de introdución das tecnoloxías da
información e da comunicación.

— Decreto 133/2007, do 5 de xullo,
polo que se regulan as ensinanzas da
educación secundaria obrigatoria na
Comunidade Autónoma de Galicia,
onde a mencionada competencia
aparece integrada e avaliada de xeito
directo e transversal nas áreas, así
como articulada metodoloxicamente
nos centros educativos mediante un

nun conxunto de competencias básicas
que pretenden traballar a capacidade 
de usar dun modo funcional
coñecementos e destrezas en contextos
diferentes para desenvolver unha
aprendizaxe ao longo da vida. 

Partindo daquelas aprendizaxes 
que na actualidade se consideran
imprescindibles, a competencia dixital
para o tratamento da información 
é unha necesidade tanto na formación 
do profesorado coma na do alumnado e, 
con relación á temática do artigo,
operativízase nunha serie de obxectivos
básicos no ensino obrigatorio:

— Cap. II art. 16 e cap. III art. 23 
(primaria e secundaria,
respectivamente):

Iniciarse na utilización, para a
aprendizaxe, das tecnoloxías da
información e a comunicación
desenvolvendo un espírito crítico ante
as mensaxes que reciben e elaboran.

— Cap II art. 19 e cap. III art. 26 
(primaria e secundaria 
respectivamente):

Sen prexuízo do seu tratamento
específico nalgunhas das áreas da
etapa, a comprensión lectora, a
expresión oral e escrita, a comunicación

Resulta un caldo de cultivo moi interesante 
para as empresas, que, co gallo de facer
máis reais estes mundos, os inundan 
dun barroquismo mediático e non dubidan
en vestirte virtualmente de D&G, agasallarte
cun Toyota ou invitarte a unha festa 
de QuickSilver.

Tamén é unha grande oportunidade para
os/as profesionais da educación para
descubrir e demostrar empiricamente as
novas tendencias cognitivas, como o
conectivismo e a aprendizaxe rizomática,
así como de poder observar nestes
“laboratorios sociovirtuais” condutas e
aprendizaxes dun xeito panóptico, tal é o
caso de SimTeach.

Con todo, a publicidade preséntasenos de
maneira interactiva e multimedia (imaxe,
son, vídeo) co formato dos videoxogos. Os
creativos, sabedores da súa riqueza,
destacan este soporte interactivo como o
actual modelo publicitario, en que o éxito
non só reside na identificación da persoa
usuaria coa marca, senón na posibilidade de
a asimilar como parte da súa vida, aínda que
esta sexa virtual (Sánchez et alii. 2004).

QUE DI A NOSA LEXISLACIÓN
EDUCATIVA?

A LOE (Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación) basea a educación
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receptora unha actividade cognitiva baixa 
e que depende moito dos aspectos
atencionais (Levis,1997). O videoxogo
implica unha actividade temporal
prolongada e interactiva, que pon en
marcha cantidade de procesos de
discriminación, raciocinio, toma de
decisións, etc., polo que se producen
constantes estadios de asimilación/
acomodación (Ausubel,1978). Proporciona
un medio para aprender a practicar
solucións inmediatas a situacións de
conflito, o que aumenta a curto prazo 
a capacidade de reacción e reflexión e, 
a longo prazo, unha baixa resistencia ao
fracaso e unha aprendizaxe fuxidía da
inmediatez (Craig, 2008). A pedagoga
Begoña Gros (2004) destaca os aspectos
positivos (axilidade mental, creatividade,
cooperación…), sempre e cando se faga
un uso planificado, educativo e racional do
soporte. Os aspectos relacionados coa
perpetuación dos estereotipos sociais,
raciais e os seus cambios son estudados
nas investigacións da catedrática Esther 
del Moral (2007), que comenta a relación
cunha cultura de “heroes” e “princesas”. 
A eterna historia mediática da violencia 
nos videoxogos segue dirimíndose entre 
a mímese e a catarse, con especial
relevancia na actualidade das teorías
“clarificacionistas” no eido educativo, 

é unha evolución deste. Nada parece
diferencialos nas definicións máis
respectadas: 

“Resumindo, podemos dicir, polo tanto,
que o xogo, no seu aspecto formal, é unha
acción libre executada per se e sentida
como situada fóra da vida corrente, pero
que, malia todo, pode absorber por
completo o xogador, sen que haxa nela
ningún interese material nin se obteña
nela proveito ningún, que se executa
dentro dun determinado tempo e nun
determinado espazo, que se desenvolve
nunha orde sometida a regras e que dá
orixe a asociacións que propenden a
rodearse de misterio ou a se disfrazar
para destacarse do mundo habitual”
(Huizinga, 2004). 

Turkle (1997) dálle un aspecto social a
esta esencia do divertimento coa súa
“cultura da simulación”, segundo a que as
relacións sociais establecidas nestes
mundos virtuais, con outros usuarios ou
personaxes, son emocionalmente tan
importantes coma as reais. 

Xogar, relacionarse, gozar e evadirse 
son as bases do aspecto máis innato e
impulsivo dos usuarios e usuarias.

Aspectos cognitivos: a radio, a TV e o
cine son medios que esixen da persoa

plan de integración das tecnoloxías da
información e da comunicación que
supón un paso evolutivo e inmersivo
no traballo neste eido.

A actitude crítica e creativa que cómpre
desenvolver nas diferentes competencias a
traballar presupón unha formación básica no
coñecemento dos diferentes soportes e
recursos, aspectos que cómpre considerar
nunha avaliación inicial do noso punto de
partida, que será o bastión das nosas
propostas didácticas á hora educar nun
“novo” tipo de alfabetización, a multimedia.
Alfabeto que é necesario coñecer e
comprender tanto por estudantes como por
docentes. Discriminar os seus elementos,
sons, imaxes, textos e a interactividade que
os aglutina é e será unha destreza tan
relevante para as súas vidas como a
tradicional lectura e escritura. 

PROPOSTAS DE INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA

Centrándonos nas persoas destinatarias
dos videoxogos, é necesario coñecer 
e comprender os diferentes mecanismos,
teorías e formulacións que pretenden
explicar o comportamento delas ante
estes soportes interactivos:

Aspectos lúdicos: o xogo é un elemento
referente dende a antigüidade; o videoxogo
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— Comezar a interpretación das
mensaxes, dende a óptica persoal,
preguntándonos que nos ofrece e
cuestionando a súa necesidade.

Metodoloxicamente, Allen et alii (1989)
establecen unha estratexia de traballo 
para o alumnado moi utilizada, 
denominada ALERT, e que ten as 
seguintes fases: 

A = Advance organizer 
(organizador previo)
Comézase coa preparación dunha serie de
videoxogos para o alumnado con contidos
publicitarios. A estrutura da clase e dos
equipos informáticos debe ter forma de “U”
para que o/a docente poida observar 
as diferentes interaccións e favorecer as
rotacións entre os títulos.

L = Listen/watch/quick play
(escoitar/ver/xogo rápido)
Proporáselles xogar/ver/escoitar os
diferentes multimedia para ter unha
primeira impresión global, favorecendo 
a inmediatez e dinamismo do seu uso; 
“xogo superficial” sen chegar a afondar nel
e así ter unha primeira impresión.

E = Examine/explain 
(examinar/explicar)

é fundamental para facer visible o invisible
discurso publicitario nos videoxogos

Formación, mediación e criticidade 
son as bases para unha educación 
das persoas consumidoras. 

Derivan do anterior unha serie de principios
educativos na educación para o consumo
da publicidade nos videoxogos:

— Non caer en determinismos e
demonizar a publicidade a prol dun
estatismo pedagóxico. Entendela como
un instrumento moi potente para o
ensino en valores.

— Comezar a súa pedagoxía dende o
contexto máis próximo: videoxogos,
prensa, TV, radio, para posteriormente
abstraerse a outro tipo de códigos máis
complexos. Dende o iconicamente máis
sinxelo ao máis abstracto.

— Facer publicidade, practicar e producir
mensaxes para analizalas co fin dun
perfeccionamiento visual, que teña
como obxectivo o recoñecemento,
composición dos obxectos e
intencionalidade destes, dende unha
tripla vertente:

Descritiva: localización e
recoñecemento dos obxectos.
Interpretativa: significados da mensaxe.
Técnica: identificación dos elementos.

nas que, poñendo un exemplo práctico, estar
xogando a un título con contidos violentos
non só favorece a canalización da
agresividade dunha maneira inocua
(catarse), senón que se presenta unha
oportunidade para traballar, cuestionar ou
aclarar a educación moral, sempre e cando
este labor de análise estea controlado e
planificado por profesionais da educación en
alumnado con idades temperás.

Aprender, analizar, comprender e resolver
situacións de maneira heurística son as
bases do aspecto máis cognitivo e racional
dos usuarios e usuarias.

Aspectos consumistas: a poboación
infanto-xuvenil, na actualidade, evoluciona
rapidamente cara a un rol activo e
independente no referido ao consumo de
videoxogos e na xestión do seu tempo
libre. A idades máis temperás deciden 
o que, como e cando o queren. 
A permisividade dos pais/nais/titores
relacionada co pouco tempo investido na
familia e o descoñecemento destes ante
este novo espazo de ocio favorecen que
os rapaces impoñan a “normalidade”
sobre o uso destes soportes interactivos
(Bree, 1995). A necesidade dunha
mediación por parte das persoas adultas
formadas, como axentes que favorezan
unha crítica educación cara ao consumo, 
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Posteriormente examínase o que realmente
nos quere ou non nos quere contar o
anuncio/publicidade, formulando unha serie
de preguntas que fagan visible o discurso
publicitario: que dicía realmente o
anuncio?, como estaba presentada a
información? ou que quere dicir?, 
a onde nos levan as ligazóns?…

R = Restate/read 
(reformular/ler) 
Ínstase o alumnado a parafrasear, 
resumir, interpretar e expresar o anuncio
publicitario, así como a cuestionar a súa
utilidade no videoxogo.

T = Think/test/talk 
(pensar/probar/falar)
E, para rematar, pídeselle ao alumnado 
que formule opinións sobre a validez das
afirmacións feitas pola mensaxe comercial
e as contradicións nas que puido caer,
clarificando e cuestionando as súas
preconcepcións.

Exponse seguidamente unha táboa para
poder facer un seguimento da mencionada
estratexia e poñer en evidencia os
diferentes valores que emerxen na
publicidade nos videoxogos.
Resumindo, como educamos no ámbito
multimedia, na educación para o 
seu consumo e nos seus valores? 
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NOME E DESCRICIÓN DO PRODUTO

DESCRICIÓN CONTEXTO

Clase, día e hora

Alumno/a avaliador/a

RELACIÓN DO PRODUTO CON ALGÚN DOS SEGUINTES VALORES

Escala valoración 1 = Nada, 2 = Pouco, 3 = Bastante, 4 = Moita

Valores de logro
1 2 3 4

Éxito profesional ou social

Competitividade

Ter/consumir cousas

Outros…

Valores ideais

Amor

Felicidade

Liberdade: física, actitudinal ou mental

Outros…

Valores de aventura

Rebeldía

Risco

Outros…

Valores sociais

Pertenza a un determinado grupo

Amizade

Solidariedade

Valores hedonistas

Vivir ao día, non preocuparse do futuro

Coidado da imaxe persoal (estar guapo/a…)

Atracción sexual

Sedución

Outros…

Valores normativos

Comportamentos éticos

Esforzo persoal, superación

Prepararse para o futuro (formarse)

Manter e coidar a saúde

Harmonía familiar (boas relacións familiares)

Outros…
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Sinxelo, “xogando”, tras unha previa
planificación e estudo de actividades. 
O alumnado ten a experiencia do “uso
electrodoméstico” das TIC, nós temos as
ferramentas para ensinarlle as súas
posibilidades educativas. 

CONCLUSIÓNS

Con todo, é sinxelo facer propia 
a máxima de Postman (1991) de
“divertirse ata morrer”. A nosa
sociedade parece ter unha clara
tendencia a reducilo todo a un
entretemento masivo baseado nunha
“Technopolis”(1994) na que se enxalza
a sedución tecnolóxica que no caso 
dos videoxogos só parece ter un final 
co esperado “game over”. É difícil
artellar mecanismos e estratexias
educativas que reutilicen todo o
exposto, así como entender os
videoxogos como un axente eventual
que pode conducir a unha mellora 
no noso labor educativo. Nós eliximos 
o camiño… Seguimos preparados?
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Concepción García Sánchez
Asesora técnica da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria

É difícil ser consciente deste particular no
que se refire á televisión e á radio, dada a
súa orientación a ocuparse só do inmediato
e a conseguinte caducidade das noticias.
Pero os xornais, aínda que tamén
obsesionados por non perder o seu posto
na interminable carreira pola actualidade,
deixan outro rastro máis doado de seguir,
dada a súa propia condición e o soporte
que empregan. Non son papel mollado...2

Así que volvamos unha mirada curiosa 
sobre eles e, sen ánimo de establecer
xeneralizacións indebidas dada a brevidade
da ollada, parémonos a reflexionar acerca de
cales son as noticias sobre educación que
fan chegar á sociedade (e cales non).

Para iso, fagamos un repaso aos medios de
prensa escrita de maior tiraxe no noso país,
segundo datos publicados pola OXD3.
Seleccionemos os oito máis representativos,
catro deles nacionais e os outros catro de
ámbito autonómico (cadro 1), durante un

determinado período de tempo, neste 
caso, un mes, o pasado outubro, un mes
importante para o sistema educativo.
Centremos a atención nas seccións fixas,
desbotando, por un lado, as columnas de
opinión e as editoriais polo seu carácter
personalista, e por outro, os suplementos
monográficos pola súa excepcionalidade, e
centrémonos exclusivamente nas noticias
de actualidade. Como non se trata de facer
publicidade dos diferentes medios, nin
tampouco xuízos sumarísimos, omitamos as
referencias a periódicos concretos.

Con esas premisas, durante 30 días,
repasemos os xornais e vexamos que sucede. 

NA PRENSA DIARIA SI
SE ESCRIBE SOBRE EDUCACIÓN

En maior ou menor medida, todos os días
saen nos xornais temas referidos a
educación. Xa que logo, hai que pensar que a
sociedade no seu conxunto está interesada
por coñecer cuestións relativas a este ámbito.

Agora ben, en relación co período
consultado, só un dos oito xornais publica
todos os días noticias educativas, dunha ou
doutra índole. A certa distancia colócanse
os demais, cun tratamento das noticias
dispar. En todo caso, os medios superan
cumpridamente o 50% dos días nos que
publican noticias deste tipo. Ademais,
pódese afirmar que, no seu conxunto, os
xornais galegos publican máis noticias de
educación ca os de tirada nacional.

Para calquera profesional do ensino, resulta
moi satisfactorio comprobar esta presenza.

Entre todos os medios de comunicación de masas, os de maior relevancia polo seu poder de convocatoria
e a súa capacidade para chegar a gran parte da poboación son, sen dúbida, a televisión, 
a radio e a prensa escrita. O estudo xeral de medios realizado por AIMC1 no período comprendido entre
outubro de 2007 e maio de 2008 apunta un 88,7% de espectadores por día para a TV, un 52,9% de oíntes
no caso da radio e un 42,1% de lectores de prensa diaria entre a poboación de 14 ou máis anos.

Como tratan estes medios os temas educativos? Ou, mellor aínda, as cuestións sobre educación 
están presentes habitualmente neles ou carecen de interese informativo? 

PRENSA E EDUCACIÓN:

unha presenza difusa
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Cadro 1. Medios consultados. 
Outubro de 2008

El País

El Mundo

ABC

La Razón

La Voz de Galicia

El Correo Galego

Faro de Vigo

El Progreso
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Pero pronto esa impresión queda relativizada
ao comprobar cal é o seu tratamento.
Botemos unha segunda ollada.

OS TEMAS EDUCATIVOS CASE NUNCA
APARECEN EN PORTADA

Este feito é importante, porque os xornais non
sempre son lidos de principio a fin. Unha gran
parte das persoas realiza unha aproximación
selectiva ás noticias, que vai dende unha
ollada rápida aos grandes titulares, ata o salto
sistemático de determinadas seccións,
pasando, como non, por unha minoría que
realiza unha lectura minuciosa.

Non obstante, a maior parte das persoas si
repara na portada. Se nela hai algunha
referencia que esperta o interese, de seguro
buscarase máis información nas páxinas
interiores ou, aínda que non, cando menos
quedará co lido. De non ser así, chegará ou
non aos destinatarios. Non esquezamos que
a prensa contribúe a que na sociedade se
conformen estados de opinión: o tratamento
sistemático das noticias inflúe na consciencia
activa da parcela da realidade á que fan
referencia. Do que non se fala (neste caso, 
o que non se le) non existe.

No período consultado, a porcentaxe de días
que a educación ocupa algún tipo de lugar
nas portadas oscila entre o 6% e o 14%, 
con só dúas excepcións: un dos medios
achégase ao 30%, pero outro non publica
nin unha soa noticia en todo mes. Un
tratamento cativo en conxunto, se, tal como
se afirma, a educación é a base do progreso
social e do benestar dun país.

Hai que recordar que no mes de outubro
está recente o comezo do curso escolar na
ensinanza básica e bótase a andar nas
ensinanzas postobrigatorias. En consecuencia,
debería existir material abondo para nutrir
páxinas e máis páxinas de noticias relativas 
á educación. Aínda máis cando existe unha
lei orgánica de tan só dous anos de vida 
que leva aparellado un importante
desenvolvemento lexislativo. Poderíase dicir
que sobran novidades, pero parece que non
teñen entidade suficiente para que os medios
as eleven a cuestións de interese xeral e lles
outorguen un lugar nas portadas. Ou será que
os medios si están interesados, pero non 
as incorporan porque teñen claro que a quen
non lle interesan realmente é á sociedade?

CANDO APARECEN EN PORTADA, 
O LUGAR QUE OCUPAN NON É
RELEVANTE

Dende logo, non aparecen nos grandes
titulares. O tratamento máis habitual consiste
nun simple apuntamento que remite sen
máis ás páxinas interiores. Ocasionalmente,
van acompañadas dun breve comentario
destacando algunha particularidade da
noticia. No cadro 2 vemos algún exemplo.

Claro está, sempre existe algunha
excepción. É o caso da noticia do atentado
de ETA na Universidade de Navarra (só
faltaría, poderiamos engadir), do comezo das
clases da infanta Leonor (só nun diario dos
oito consultados) e dun estudo realizado
entre docentes no que se conclúe que os
estudantes son agora peores ca antes 
(igual cá anterior, só aparece nun medio dos
oito consultados). Como se pode observar,
das tres noticias que ocupan un espazo
importante, só a última trata, en sentido
estrito, un tema educativo.

TAMPOUCO APARECEN NA SECCIÓN 
DE INTERNACIONAL

Na sección que os xornais dedican a noticias
internacionais, a presenza aínda é máis
irrelevante. Tan só aparecen en cinco dos
trinta e un días e só na metade dos medios
consultados. Só se aborda unha temática: 
os disturbios estudantís nas universidades.
Unha vez máis é discutible que este sexa 
un tema educativo per se.

E non é porque non existan. A Unión Europea
marca entre os seus obxectivos Lisboa 2010
importantes temas educativos de amplísimas
repercusións económicas, sociais e
educativas para os países membros. O
Comité de Educación de Bruxelas realiza un
traballo permanente de axuste das políticas
educativas comunitarias. Son cuestións de
tratamento habitual o establecemento de
directrices de política educativa en relación
coa educación e formación tales como o
abandono escolar temperán, o investimento
en educación e formación, a participación dos
adultos na aprendizaxe permanente, os niveis
de finalización da ensinanza secundaria
superior dos mozos e mozas, as competencias
clave ou os resultados escolares en educación
secundaria obrigatoria, por citar algún. Isto
obriga a un seguimento permanente dos

obxectivos citados, que poderían e deberían
interesar ao conxunto da sociedade.

Outro tanto poderiamos dicir das repercusións
do tratado de Boloña e da creación do espazo
europeo de educación superior. Os sistemas
universitarios dos máis de corenta países que
asinaron o tratado están mergullados nunha
profunda transformación, que afecta non só á
vida académica das institucións en todas as
súas facetas, senón tamén ás familias e ao
alumnado que está a labrar o seu futuro.

Ningún destes temas aparece nos xornais
consultados. Nin estes, nin ningún outro.
Pensemos ben, igual o que ocorre é que non
atinamos coa selección dos diarios, 
ou do mes, ou do día...

A MAIORÍA OCUPAN O ESPAZO 
DE LOCAL E SOCIEDADE

Cando aparecen, o tratamento das noticias
educativas nas páxinas interiores dos xornais
segue unha ampla disparidade de criterios,
polo que resulta difícil, nun período de tempo
tan escaso, establecer un patrón de
comportamento común a todos eles.

O máis habitual é que os de tirada nacional
traten o tema na súa sección de Nacional,
ou, no caso de ter edición especial para
Galicia, nela. Pero tamén é moi frecuente que
publiquen noticias educativas na sección
Sociedade, dinámica que tamén seguen os
medios galegos. A relación entre educación e
sociedade é tan directa que, en principio, non
habería nada que reprochar, salvo porque,
observando o resto das noticias que se
publican nesta sección, esta semella ser
unha especie de caixón de xastre ao que van
parar todas aquelas de difícil clasificación
noutras alíneas: un avance en ciencia, 
unha noticia de “prensa rosa”, o último
acontecemento musical, a entrevista cun
persoeiro destacado... Difícil evitar a
sensación de ton menor cando a noticia
educativa aparece aquí. Tranquiliza o feito de
que na maioría dos medios (coa excepción
de dous deles) publican, ademais, algunha
outra noticia noutras seccións do xornal.

Respecto dos medios galegos, salienta 
que non publican noticias educativas na
sección de Nacional (só hai unha noticia 
en todo o mes e só nun deles), senón que
quedan relegadas á sección de Local
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(as máis numerosas), e á de Galicia,
segundo a transcendencia que o medio
decida adxudicarlles.

OS TEMAS NOS QUE MÁIS COINCIDEN
DIFERENTES MEDIOS SON OS 
QUE TEÑEN CONNOTACIÓNS POLÍTICAS

Durante este mes, estes catro foron os
temas máis recorrentes: o financiamento das
universidades galegas, o conflito lingüístico,
os centros que escolarizan separadamente
nenas e nenos e a materia de Educación
para a Cidadanía, con diferente tratamento
segundo o medio consultado. Todas son
noticias nas que priman as implicacións
políticas. Non se trata de restarlles interese,
dado que son as grandes liñas de política
educativa as que, en definitiva, ilustran e
orientan os diferentes proxectos e as
actuacións concretas, así que non cabe
dúbida de que é importante que a sociedade 
as coñeza (e as contraste). Hai que remarcar
simplemente que se bota en falta o
tratamento unánime doutras noticias
puramente educativas que tamén redundan,
e moito, na calidade da educación dun país.

A IMAXE DA EDUCACIÓN QUE OFRECEN
CON FRECUENCIA ESTÁ LIGADA 
Á EXISTENCIA DE PROBLEMAS

Para mostra, un botón. Fixémonos de novo
nos titulares do cadro 2 e miremos 
cales son os termos que utiliza: 
“Os profesores quéixanse...”, “Os pais
critican...”, “Un 99% de suspensos...”

Expresións así empréganse con excesiva
frecuencia. Non se trata de poñer en solfa o
papel da prensa na denuncia social, nin de
que se ofreza unha visión idílica dun sistema
educativo que ten moito que mellorar. 
Pero a comunidade educativa, os centros, 
a Administración e o profesorado en xeral
precisan do alento e apoio das forzas sociais
para desenvolver con éxito a complexa tarefa
de educar, e iso, máis ca en grandes palabras,
tradúcese en xestos pequenos diarios, como
diaria é a prensa e diaria é a imaxe que nos
devolve e constrúe a autoestima profesional do
colectivo, tan escasa, tan exposta, tan fráxil.

1 Asociación para a Investigación de Medios de Comunicación.
2 Aínda que corren o perigo de selo se os hábitos dos lectores

continúan cambiando e usando cada vez máis a prensa na internet,
medio no que as noticias se actualizan a un ritmo vertixinoso.

3 Oficina de Xustificación da Información.

La Razón,
9/10/2008

El Mundo,
27/10/2008

El Correo Gallego,
12/10/2008

El País, 
2/10/2008

La Voz de Galicia,
29/10/2008

El Faro de Vigo, 
16/10/2008

La Razón, 24/10/2008

El País, 
30/10/2008

El Progreso,
31/10/2008

Cadro 2. Exemplos de portadas nos diferentes medios
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María Teresa Acuña Rodríguez
Departamento de Comunicación de COGAMI

A comunicación nos últimos anos foise
configurando como un ámbito de actividade
fundamental tanto para o sector privado
como para as administracións públicas e as
entidades sen ánimo de lucro. Para que os
medios de comunicación desempeñen con
eficiencia o rol que lles corresponde no
proceso de construción dun país menos
vulnerable ás inxustizas sociais, será
necesario, polo tanto, que cristalice unha
cultura xornalística suficientemente madura
para pensar nos temas inherentes ao
desenvolvemento humano e á inclusión
social como enfoque transversal á cobertura
ofrecida a todas as grandes temáticas
nacionais. Se os medios son socialmente
responsables, teñen que contar coa
discapacidade. Cabe recordar que os
profesionais do xornalismo, eses actores
sociais, gobernamentais, do sector privado
ou da sociedade civil, son considerados
como principais personaxes no proceso de
democratización e de cualificación da
información. Non obstante, sofren a
ausencia dun proceso de capacitación para
a cobertura da pauta relacionada coa
discapacidade, o que se constitúe como un
factor que contribúe de forma marcada 
a impulsar a engrenaxe da exclusión que
envolve as persoas con discapacidade. 

O gran valor do xornalismo é que se trata
dunha profesión en constante evolución e
aínda está a tempo de saldar esta débeda
que leva moitos anos de atraso.

O gran desafío está en que a prensa 
tome conciencia da necesidade de evitar
enfoques superficiais sobre o tema da
discapacidade, de aí a existencia da
necesidade de artellar esforzos para
capacitar xornalistas no senso de evitar que
discriminen da axenda das súas reportaxes
as persoas con discapacidade. Os medios
de comunicación poden axudar, como xa o
fixeron noutros ámbitos, e fano cando
poden e lles deixan, e, neste senso, xogan
un papel determinante as persoas con
discapacidade para conseguir transmitir a
imaxe correcta. É de xeito simplista e, polo
tanto, tráxico, como parte da sociedade
enfronta o feito de que algunhas persoas ao
seu carón teñan discapacidade. Os medios
de comunicación reproduciron con moita
eficiencia este pensamento que ten que ser
evitado para sempre dos debates que
inclúan a discapacidade. Esta postura
tradúcese na falta de valoración da
discapacidade como de utilidade e de
interese público, o que, consecuentemente,
provoca un empobrecemento dos textos e
reportaxes difundidos tanto en prensa e en
radio como en televisión e na internet. As
actitudes son as que crean máis barreiras.

— Por que nos medios se reflicte a
discapacidade dende unha óptica
asistencialista?

— Por que en moitas ocasións a
discapacidade vai ligada aos contidos
de sucesos?

— Por que non se reflicte a discapacidade
dende un prisma de normalidade?

— Por que non se presenta a
discapacidade como un elemento máis
da diversidade?

A historia dos conceptos que guiaron os
dereitos das persoas con discapacidade
podería ser sintetizada en tres momentos: 
a política de segregación, a política de
integración e a política de sociedade
inclusiva. Este paradigma inclusivo aínda
permanece ausente na cobertura
xornalística. É imprescindible que os
profesionais da comunicación coñezan o
concepto de sociedade inclusiva, termo
amparado pola Constitución e por varios
tratados internacionais. É preciso romper 
co enfoque da discapacidade vinculada ao
concepto de asistencia pasiva e substituílo
por conceptos de integración e de
participación activa na vida económica 
e social. 

Outro dos elementos básicos que posibilita
o avance en materia de discapacidade 

A sociedade humana non está formada por un núcleo duro de normalidade 
ao que lle saen abscesos laterais, imperfectos e indesexados. A sociedade humana 
é unha rede complexa composta de homes, mulleres, mozos, vellos, sans,
enfermos, de distintas razas, orientacións sexuais, particularidades físicas, etc. 
Esa heteroxénea paisaxe é a normalidade. Todos, igualmente, seres humanos. 
E todos igualmente dotados de dereitos, aínda que as necesidades de todos 
non sexan idénticas.

1

Discapacidade, 
a “cincenta” dos medios de comunicación
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é a actualización da linguaxe. Certo é que 
a linguaxe pexorativa acompañou sempre
os colectivos discriminados da sociedade:
mulleres, homosexuais, xitanos,
inmigrantes, persoas sen fogar, persoas con
discapacidade… que padeceron a
discriminación, e incluso a marxinación, 
por parte dun sector de poboación que se
considera a si mesmo como “normal”, 
e que emprega unha linguaxe pexorativa, 
e incluso insultante, para referirse ás
persoas obxecto de comentario. Debemos
desbotar do noso léxico expresións
desfasadas como “suxeitos que sofren,
padecen ou están afectados por…”, 
e referirnos SEMPRE ao termo persoas:
PERSOAS CON… Debemos rexeitar termos
como: atrasados, diminuídos, deficientes,
subnormais, paralíticos, minusválidos,
inválidos, impedidos… En definitiva, evitar a
terminoloxía con connotación negativa.
Deste xeito non só estariamos a normalizar
a linguaxe, senón tamén os valores cara á
vida. Porque a solución desta situación é
tarefa de todos e todas. A mellora da imaxe
das persoas con discapacidade nos medios
de comunicación é un paso máis de cara 
á normalización.

Nunca souben moi ben
como pode determinarse
a discapacidade. 
A incapacidade si. 
É unha carencia. 
O que non se ten non se
ten. Pero a discapacidade
é unha limitación física
ou psíquica. E non coñezo
a ninguén que non a teña
nun grao ou noutro.

2

Para acadar a verdadeira normalización da
diversidade, é fundamental a mobilización
dos máis diversos sectores da sociedade,
co fin de posibilitar a verdadeira integración
social das persoas con discapacidade,
facéndoas visibles e lembrando que non hai
xente discapacitada, senón sociedades
inaccesibles á diversidade.
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2 Ibidem.

A Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade é unha entidade sen ánimo
de lucro posta en marcha no ano 1990,
declarada de utilidade pública e recoñecida
legalmente como entidade colaboradora en
materia social en favor das persoas con
discapacidade física.

COGAMI TEN COMO MISIÓN:

Conseguir a plena inclusión das persoas 
con discapacidade en todos os ámbitos da
sociedade, a través da defensa e promoción
dos seus dereitos, da reivindicación do
cambio social, da potenciación 
e coordinación do asociacionismo e da
prestación de servizos que satisfagan as
súas necesidades e expectativas.

Na actualidade COGAMI está constituída
por catro federacións provinciais e por
preto de 38 asociacións comarcais ou
intermunicipais, o que a converte na
entidade máis representativa do colectivo
de persoas con discapacidade en Galicia.

PRINCIPAIS ACTIVIDADES 

COGAMI ten asinados diversos convenios
coa Administración autonómica para a
realización de diferentes programas:
integración laboral, iniciativas 
empresariais, formación ocupacional 
e básica de adultos (presencial e a
distancia), información, asesoramento,
voluntariado, ocio e tempo libre, etc. 

Realiza estudos e análises da realidade e
necesidades das persoas con
discapacidade en Galicia, para que os seus
proxectos e servizos se axusten ás
necesidades do colectivo que representa.

Así mesmo, COGAMI conta cunha
Asociación de Iniciativas Empresariais 
sen Ánimo de Lucro (CEGASAL) que, 
entre outros programas, xestiona a posta 
en marcha de centros especiais de
emprego sen ánimo de lucro para persoas 
con discapacidade.

A nivel nacional COGAMI, como membro 
de COCEMFE, participa no Consello Estatal
onde están representadas as diferentes
entidades nacionais. Ademais son os

Cogami
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representantes destas entidades na
comisión de seguimento do acordo entre 
o MTAS e o CERMI estatal. Así mesmo
formamos parte de AECEMCO (Asociación
Española de Centros Especiales de Empleo
de COCEMFE) e da FEACEM (Federación
Española de Asociaciones de Centros
Especiales de Empleo de Minusválidos)
como a entidade máis representativa e
fundadora destas.

Dende a súa creación trata de promover 
e coordinar un movemento asociativo en
Galicia con obxectivos e valores similares,
posto que a situación das persoas con
discapacidade sen o contorno asociativo
seguiría a ser invisible.

Á súa vez, COGAMI é unha das entidades
fundadoras do Comité de Representantes
de Persoas con Discapacidade de Galicia
(CERMI Galicia).

SERVIZOS PARA A DISCAPACIDADE

COGAMI e as súas entidades membros
desenvolven a súa misión prestando os
seguintes servizos:
INFORMACIÓN, ASESORAMENTO E
ORIENTACIÓN en temas xurídicos, de
accesibilidade, de axudas individuais,
pensións, autoemprego, axudas técnicas,
subvencións, etc.
INTERVENCIÓN SOCIAL. Un equipo
interdisciplinario de traballadores sociais,
asesores xurídicos e orientadores laborais
traballa coas familias para lograr a
normalización e participación social 
das persoas con discapacidade.
DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA. Consiste no
desenvolvemento nas asociacións membros
de programas que dean resposta ás
necesidades das persoas con
discapacidade, especialmente das zonas
rurais e vinculadas ás entidades:

— Asesoramento e coordinación 
do funcionamento asociativo

— Servizos de rehabilitación física 
e cognitiva

— Talleres ocupacionais

— Obradoiros formativos

— Sensibilización social

— Cursos de formación básica

— Seminarios e escolas de pais

— Deporte e actividade física adaptada

— Saídas e programas de ocio, de acceso
á cultura e de carácter educativo.

— Xestión de centros de recursos 
para persoas con discapacidade.

— Outros.
FORMACIÓN. Proporcionamos cursos
específicos ou alternativas educativas
enfocadas á habilitación social, formación
básica e formación para o emprego.
EMPREGO. A través do Servizo de
Intermediación Laboral (SIL) axudamos á
inserción das persoas con discapacidade 
no mercado laboral ao funcionarmos como
unha axencia de colocación asociada ao
Servizo Galego de Colocación. A xestión das
iniciativas empresariais sen ánimo de lucro
do Grupo Ges e CEGASAL e o servizo
específico de fomento do autoemprego 
para persoas con discapacidade.
VOLUNTARIADO SOCIAL. A rede de
voluntariado leva a cabo diferentes
programas, como o de acompañamento,
sensibilización e concienciación, formación,
etc., e constitúe un elemento de apoio
esencial para as entidades membros e para
algunhas persoas con discapacidade e as
súas familias.
ACCESIBILIDADE. Préstase asesoramento
como asesoría técnica a particulares ou
institucións públicas en materia de
eliminación de barreiras arquitectónicas.

OCIO E TEMPO LIBRE. O proxecto GAVEA
(Galicia Vela Adaptada) fai posible que cada
ano centos de persoas con discapacidade
coñezan de preto o mar a bordo do veleiro
Laion. O Programa de Vacacións
proporciona un respiro para as familias e
unha oportunidade de lecer para moitas
persoas con discapacidade.

SENSIBILIZACIÓN E DIFUSIÓN SOCIAL.
Desenvolvemos charlas de presentación 
de servizos a usuarios e familias, 
a organismos públicos e privados, 
charlas de prevención de lesións
medulares e discapacidades, 
charlas de aspectos psicosociais 
da discapacidade, xornadas de
sensibilización con menores en centros
educativos, charlas de afectividade e
sexualidade, etc.

PROXECTOS DE ÁMBITO NACIONAL 
E EUROPEO. A través do Departamento de
Proxectos, desenvolvemos e colaboramos
en proxectos de fundacións nacionais, así
como en iniciativas europeas (Equal, I+D+I,
Sócrates, Leonardo, etc.).

CENTROS DE ATENCIÓN
COGAMI ten oficinas nas sete cidades
galegas e atende tamén no rural a través
das asociacións membros ou dos concellos
e oficinas municipais de emprego.

Vigo

Santiago de Compostela

Pontevedra

Lugo

Ourense

Ferrol

Rúa Sánchez Calviño, nº 56-68

Tel./Fax: 981 325 588

Rúa da Luz, nº 4

Polígono de Fingoi

Tel.: 982 253 332

Fax: 982 280 977

Fariña, nº 7

Centro Integral 

de Servicio Aixiña

Tel./Fax: 988 246 057

Rúa Modesto Brocos, 

nº 7. Baixo

Tel.: 981 574 698

Fax: 981 374 670

Rúa Marquesa, nº 5. 

Galería 1D

Tel./Fax: 986 863 709

Avda. Martínez Garrido, nº 21

Tel./Fax: 986 281 893

Avda. Joaquín Planells, nº 33. 1o piso

Tel./Fax: 981 331 105

A Coruña

Vigo
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Recentemente unha cadea de TV invitaba 
a Down Compostela a participar nun
programa para denunciar casos de
discriminación a persoas con síndrome 
de Down. Inmediatamente preguntámonos:
que tipo de casos? O dos rapaces con
síndrome de Down aos que se lles prohibiu,
por exemplo, o acceso á catedral de 
Almería o pasado 1 de maio, ou o dos
problemas e barreiras que diariamente
teñen que superar as persoas con 
síndrome de Down? 

Casos como o primeiro, moi mediáticos, que
moven á sensiblería e crítica doada, 
hai moitos e hai que denuncialos, pero non
son máis ca a expresión esaxerada dunha
realidade máis “sangrante” e socialmente
non recoñecida de discriminación
permanente en todos os ámbitos cara ás
persoas con discapacidade psíquica. 
Abonda reflexionar brevemente sobre o
termo integración que tanto se utiliza
cando se fala do mundo da
discapacidade… integración social,

integración escolar, integración laboral. Por
que integración? Porque hai discriminación
social, discriminación escolar, discriminación
laboral… As persoas con discapacidade
nacen discriminadas porque a sociedade 
as considera diferentes. Falsos tópicos,
infundados prexuízos e unha atención
baseada na institucionalización alimentaron
dende sempre unha conciencia social
tendente a segregar as persoas con
discapacidade psíquica, a resaltar os
aspectos máis negativos da discapacidade 
e a esquecer a súa principal condición de
persoa, de persoa con dereitos, o primeiro 
e o máis importante, o dereito á igualdade.

As persoas con discapacidade
demóstrannos día a día que son capaces 
e que o seu sitio está no mundo real e non 
no mundo especial. Exemplos desa
capacidade son recollidos cada vez con
máis frecuencia polos medios de
comunicación: quen non coñece a estas
alturas o malagueño Pablo Pineda, o único
europeo con síndrome de Down con
titulación universitaria, ou o novo actor

Departamento de Comunicación DOWN GALICIA

Síndrome de Down,
sociedade 
e medios de comunicación
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catalán Guillén Jiménez, tamén con
síndrome de Down, famoso pola súa
interpretación en León y Olvido…?
Recóllense e destácanse estes casos 
pero sempre como algo extraordinario 
e fóra do habitual. 

Sen dúbida hai que destacalos, pero os
medios de comunicación tamén terían que
achegarse e achegarnos á verdadeira
realidade das persoas con síndrome de
Down. Sería un xeito de “educar” a
sociedade e de facela reflexionar sobre os
múltiples obstáculos que día a día teñen

que superar os nenos, os mozos e os
adultos con síndrome de Down; obstáculos
nese colexio onde falla a inclusión, nese
instituto onde simplemente están, nese
traballo que ninguén lles dá ou na súa
esforzada loita por unha autonomía e unha
independencia que se lles negan. 

Só unha pequena achega para iniciar ese
proceso de educación e reflexión, uns
consellos de estilo para tratar a síndrome
de Down nos medios de comunicación e en
todos os ámbitos, pois en moitas ocasións,
por non dicir sempre, fálase de forma

incorrecta das persoas con discapacidade
referíndose a elas con termos como
minusválidas, afectadas, enfermas… 
Estas persoas merecen que as traten de
modo axeitado e as persoas con síndrome
de Down NON sofren nin padecen nin están
afectadas pola síndrome de Down ou a
trisomía 21, son simplemente persoas 
con síndrome de Down. É moito o que os
medios de comunicación poden facer para
cambiar a conciencia social e para acadar
que o diferente se converta no normal,
porque, á fin e ao cabo, así é a sociedade e
así somos as persoas, diferentes e iguais.

Estes programas desenvólvense dando preferencia 
ao uso de recursos ordinarios para favorecer 
a verdadeira integración social 
e normalización das persoas con síndrome de Down.

Down Compostela (ASOCIACIÓN E FUNDACIÓN)

Down Compostela, creada como asociación en 1997 por un grupo de familias con fillos e fillas con síndrome de Down, 
traballa para mellorar a calidade de vida das persoas con síndrome de Down. 

Dende a solidariedade, loitamos pola igualdade pero con respecto cara á diversidade, nunha sociedade aberta e plural, libre de
prexuízos cara á discapacidade, que se sinta enriquecida coa diversidade e coa participación activa das persoas con síndrome de Down.

Na actualidade 95 familias con fillos e fillas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais de máis de 30 concellos das
provincias da Coruña e Pontevedra formamos a asociación que hai tres anos promoveu tamén a creación da Fundación Down Compostela,
cos seus mesmos fins e obxectivos.

Down Compostela traballa en:

ÁREA de ATENCIÓN TEMPERÁ

1. Atención temperá

2. Psicomotricidade en atención temperá

ÁREA de DESENVOLVEMENTO 
de COMPETENCIAS BÁSICAS

3. Logopedia e linguaxe

4. Lecto-escritura

5. Programa cognitivo

6. Psicomotricidade

7. Novas tecnoloxías

8. Apoio á integración escolar

ÁREA de VIDA ADULTA: 
FORMACIÓN E EMPREGO

9. Servizo de Inclusión Social e Laboral

10. Servizo de Inserción Laboral: 
‘Emprego con apoio’

11. Programa de ocio 

ÁREAS TRANSVERSAIS

12. Alfabetización de persoas adultas

13. Programa de familias 

14. Programa para o desenvolvemento 
de nenas, mozas e mulleres con S.D.

15. Programa de autonomía 
persoal e social

16. Voluntariado

Organización de congresos, cursos 
e accións de divulgación social
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Germán Medina Sánchez
Presidente de TP-GALICIA.
Asociación Gallega para la Asistencia 
e Investigación de los Trastornos de la Personalidad

Tp-Galicia (Asociación Gallega para la
Asistencia e Investigación de los
Trastornos de la Personalidad)
constituíuse no ano 2005 para responder
ás demandas dun gran número de familias
da nosa comunidade que sofren no 
seu seo un caso de trastorno da
personalidade. Os seus fins son prover
asistencia a estas persoas e ás súas
familias, procurar un maior coñecemento
por parte da sociedade sobre estas
patoloxías e incidir ante as
administracións públicas para que
dispoñan os medios asistenciais para 
o seu tratamento específico, favorecendo
posibilidades reais de integración social 
e laboral. Tamén se propón dar testemuño
ante a sociedade das necesidades 
deste colectivo, xa que, pola gran
prevalencia desta doenza e a gravidade 
de moitos dos casos existentes, 
merece ser obxecto de especial atención 
e adecuada intervención.

DESCRICIÓN DOS TRASTORNOS 
DE PERSONALIDADE

Cando falamos de trastornos de
personalidade (TP), referímonos a
patoloxías difíciles de entender e analizar
en toda a súa extensión. Se o
funcionamento do cerebro humano é
aínda unha grande incógnita, a psique,
que é como denominamos o conxunto de
caracteres e funcións de orde psíquica
que conforman a nosa personalidade, é
algo que non alcanzamos a comprender
plenamente, e as súas disfuncións
admiten multitude de interpretacións.

Os TP son trastornos mentais severos e
por iso é importante e urxente tomar

conciencia da súa existencia para lle facer
fronte á súa problemática con todos os
medios dispoñibles, porque as persoas
que os sofren están entre nós e necesitan
axuda. Actualmente a ciencia psiquiátrica
está aínda pouco desenvolvida nalgúns
aspectos e os medios que dedica a nosa
sanidade pública para atender a
enfermidade mental non son suficientes.
Isto é moi patente no concernente á
avaliación e tratamento dos trastornos 
da personalidade. 

Pero que son os TP? Son enfermidades
mentais que se caracterizan por
distorsións na percepción e interpretación
da realidade, que afectan á forma de
sentir, á afectividade, ás relacións sociais
e ás pautas de comportamento. Estas
disfuncións son estables, permanentes e
inflexibles, polo que podemos afirmar que
estamos ante trastornos crónicos.
Maniféstanse a partir da adolescencia,
pero evidentemente non xorden de
improviso, senón que se configuran como
núcleos condutuais anómalos moito antes
e por iso poden ser detectados e previdos.

As persoas que sofren un TP carecen de
habilidades sociais para adaptarse ás
esixencias da vida cotiá, ao traballo, á
familia e ás amizades. Poden experimentar
cambios frecuentes no seu estado de
ánimo e sentimentos de baleiro, e ter
dificultades nas relacións interpersoais 
e no control dos impulsos. Cando estas
características son graves, provócanlles 
un gran sufrimento e poden ser a causa
da aparición doutros trastornos mentais,
alimentarios, depresivos e condutas
aditivas, autolesivas ou suicidas. 

Unha asociación 
para os trastornos 
da personalidade
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As familias fan un inmenso esforzo para
afrontar e asumir unha situación que polo
xeral as supera, perciben as dificultades
polas que está pasando a persoa afectada
e danse conta da súa propia incapacidade
para axudala, xa sexa porque as súas
iniciativas non son as adecuadas ou
porque producen un efecto contrario ao
desexado. Pero se non actúan ao debido
tempo tal vez os problemas se agudicen e
as súas consecuencias sexan de longa
duración. Por todo iso é necesario poñer
os medios para detectar a tempo os
síntomas que advirten da posibilidade de
desenvolver un TP na adolescencia, 
o que se coñece como detección precoz. 

DETECCIÓN E PREVENCIÓN

Para conseguir a detección precoz dun TP,
requírese observar aqueles vínculos
temperamentais e comportamentais, 
que apenas cambian durante a infancia,
que poidan ser entendidos como
apartados do normal. 

Estes vínculos e comportamentos deben
observarse non soamente no ámbito
familiar, senón dunha forma especial 
no ámbito escolar, que é onde teñen lugar

as relacións co contorno social inmediato,
e facilítanlle ao terapeuta a construción
dunha hipótese diagnóstica. Entre eles, 
e dunha forma moi xenérica, podemos
citar o trazo temperamental dominante,
segundo sexa ansioso (típico de nenos
inquietos), ambivalente (típico de nenos
con tristeza e distanciamento) 
ou desorganizado (típico de nenos
irritables e indecisos), a impulsividade 
e emotividade, tanto por exceso como por
defecto, os trastornos de conduta, 
o trastorno negativista-desafiante, o déficit
de atención e hiperactividade, a calidade 
das relacións cos seus iguais, o fracaso
escolar, etc. 

A prevención require a modificación 
dos modelos familiares e escolares que
están afectando negativamente o/a menor.
Para iso é necesario intensificar o apoio
escolar, para evitar custe o que custe o
fracaso, vixiar e, se é o caso, corrixir as
relacións cos grupos de iguais, mellorar 
a situación no seo familiar, no caso de 
que sexa prexudicial, estimular e promover 
as afeccións nas que destaque e facilitar, 
se é posible, un modelo adulto 
de referencia.

COMO OS TRATA A SOCIEDADE

Con demasiada frecuencia, cando o
trastorno da personalidade se manifesta
con toda a súa crueza e gravidade, a
sociedade volve a cara e parece ignorar 
o problema. Incluso persoas próximas ao
afectado se desentenden, pois interfire
nas súas vidas. 

Os medios de comunicación non axudan,
polo xeral, a facilitar a necesaria
sensibilización social partindo de
informacións xustas e ponderadas, senón
que se limitan a difundir os aspectos máis
chamativos ou morbosos dos casos máis
graves, sen afondar nas súas causas,
achegar solucións ou facerse eco das
necesidades deste colectivo.

Por iso é necesario insistir en que unha
persoa con enfermidade mental só é unha
enferma máis, coas súas peculiaridades
propias e distintivas, que, correctamente
diagnosticada e tratada, pode levar unha

vida social e familiar normalizada sen que
supoña un risco para ninguén, e que
calquera persoa sa é susceptible de
padecer unha enfermidade mental nalgún
momento da súa vida.

A rehabilitación destas persoas é un
obxectivo irrenunciable, que tropeza con
serios obstáculos pola actitude xeral da
sociedade cara a elas. Aínda se manteñen
prexuízos que as estigmatizan e polo tanto
as discriminan, polo que, desgrazadamente
podemos chegar á conclusión de que hoxe
en día a sociedade non está preparada
para integrar persoas con trastornos
mentais persistentes. Esta actitude de
rexeitamento é percibida polos propios
afectados, prodúcelles medos e
sentimentos de culpa, e empúxaos a illarse
dos demais, dos que non esperan
comprensión. Estas conclusións deben
servir para levar ao ánimo da sociedade a
existencia dun problema que afecta a un
gran número de persoas e ás súas familias
na nosa comunidade, co obxectivo de lograr
unha actitude máis solidaria e tolerante de
todos cara ás persoas diferentes.

Para máis información consulte a nosa
páxina web: www.tpgalicia.org
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Teresa García Barcala
Responsable do Departamento de Comunicación
Federación AUTISMO GALICIA

Ana Martínez Díez
Psicóloga pedagoga 
Equipo Psicopedagóxico ASPANAES

A Federación AUTISMO GALICIA nace 
no ano 1995 para agrupar diversas
entidades que en Galicia prestan atención 
e servizos a persoas con trastornos 
do espectro autista (TEA) e coa finalidade
de planificar e coordinar accións en común
que permitan mellorar e incrementar os
servizos existentes. 

Once son na actualidade as entidades
asociadas con servizos nas catro 
provincias galegas: 
Pontevedra, Fundación Menela, Asociación
APACAF, ANPA MECOS, Asociación APACA,
Asociación Autismo Vigo, Apa Castro Navás,
Apa CEE Menela. 
A Coruña, Asociación ASPANAES,
Fundación AUTISMO CORUÑA. 
Lugo, Asociación Raiolas-Lugo. 
Ourense, Asociación AUTISMO OURENSE.

AUTISMO GALICIA ten como misión mellorar
a calidade de vida das persoas con TEA 
e das súas familias, constitúe o seu soporte
técnico na nosa comunidade autónoma,
contribúe ao deseño de políticas de
inclusión social e, ademais, é un referente
informativo que contribúe a facer visible 
a realidade das persoas con TEA e 
das súas familias.

Os valores que AUTISMO GALICIA defende
son a consideración das persoas con
trastornos do espectro autista como suxeitos
con dereitos e deberes en igualdade de
condicións ao resto das persoas; a calidade
total nas entidades e servizos; a importancia
da familia en todos os programas de
intervención e a necesidade de colaboración
entre profesionais e familias para un
funcionamento eficiente e de calidade 
das entidades.

Unha das liñas de actuación de AUTISMO
GALICIA é a de desenvolver grupos de

traballo especializados por áreas de
actuación, creados para establecer foros de
discusión, estudos e proxectos orientados á
mellora da calidade de vida das persoas
con TEA de Galicia. Dentro dos grupos 
de traballo, o de educación foi creado en
outubro de 2001 e está formado por
técnicos daquelas entidades asociadas á
federación que contan con servizos 
de educación. 

Ademais dos grupos de traballo, 
AUTISMO GALICIA desenvolve o seu labor 
a través dos seguintes departamentos: 

Departamento de Apoio ao Colectivo
Departamento de Comunicación
Departamento de Emprego
Departamento de Formación
Departamento de Xestión Interna

Asociación ASPANAES.
Asociación de Pais de Persoas con
Trastornos do Espectro Autista da Coruña

Rúa Camiño da Igrexa, nº 40
15009 A Coruña
Tfno. 981 581 044 Fax. 981 130 787
administracion@aspanaes.org
www.aspanaes.org

ASPANAES é a Asociación de pais de
persoas con TEA da provincia da Coruña. 
É unha entidade privada, sen ánimo de
lucro e declarada de utilidade pública, 
que comezou a súa andaina hai 27 anos.

A misión de ASPANAES é mellorar a
calidade da atención e servizos dirixidos ás
persoas con TEA e ás súas familias,
facilitando e potenciando o seu
desenvolvemento integral mediante a posta
en práctica de plans de vida de calidade
individualizados e específicos que cubran 
as características, necesidades e intereses
de cada un dos seus usuarios.

Federación
Autismo Galicia
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Os principios que rexen a asociación son 
os de respectar a persoa con TEA como 
piar fundamental de toda a intervención;
estar comprometida coa defensa e a
mellora da calidade de vida das persoas
con TEA e das súas familias, polo que é
defensora e reivindicadora dos seus
dereitos e necesidades; velar pola inclusión
social das persoas con TEA e difundir o
coñecemento dos trastornos do espectro
autista na sociedade.

Os valores nos que sustentamos o
desenvolvemento da nosa actividade son: 
a coherencia na acción, cohesión do equipo
humano, profesionalidade, calidade humana
e ética do persoal, transparencia, promoción
da participación social, compromiso 
coa mellora continua e eficiencia na 
súa actividade.

ASPANAES dispón de distintos servizos para
dar resposta ás necesidades que presentan
as persoas afectadas por estes trastornos ao
longo da súa vida, así como as súas familias.
Conta cun equipo de 110 profesionais que
atenden os diversos centros que a asociación
ten na provincia da Coruña.

Área social: 
Servizo de Valoración, Diagnóstico 
e Orientación, Servizo de Atención 
a Familias e Servizo de Voluntariado 
e de Formación.

Área educativa: 
Centros de Educación Especial.

Área asistencial: 
Centros de Día, Centros Residenciais 
e Respiro Familiar.

ASPANAES desenvolve programas
intercentros (Comunicámonos, Educación
Física, Aprendendo coa Música, Aprendendo
e Gozando co Ordenador, Aprendendo
Actividades de Ocio, Vida Independente,

Accedendo ao Mundo Laboral), e ofrece
servizos de transporte e comedor, 
así como acompañamento a residentes 
con necesidades de apoio xeneralizado.

As persoas con autismo 
nos medios de comunicación

Os medios de comunicación teñen unha
gran función social, son fundamentais para
facer máis visibles as persoas con
discapacidade e fomentar a súa integración
con total normalidade e a súa participación
activa na sociedade. Os/as xornalistas deben
ser conscientes da importancia dos medios
na construción da realidade e contribuír
mediante ela a integrar con maior fidelidade
todos os actores do escenario público, entre
os que se atopan as persoas con autismo.

Se facemos unha análise da aparición nos
medios das persoas con discapacidade e,
en concreto, das persoas con trastornos do
espectro autista, vanse cumprir unha serie
de parámetros que se poden resumir, entre
outros, nos seguintes:

As noticias sobre discapacidade adoitan 
saír na edición local dos xornais, cando as
persoas con autismo son cidadáns en todos
os ámbitos da vida e da sociedade; isto
supón que esas noticias van chegar tan 
só a un sector pequeno de lectores: o do
ámbito da publicación concreta. O tamaño
das noticias adoita ser intermedio ou breve;
por si mesmas, as persoas con autismo non
venden, precisan un valor engadido, detrás
ten que aparecer algún actor, por exemplo
político; teñen un papel pasivo, son simples
observadoras da realidade informativa. 
O tratamento do termo “autista” adoita
utilizarse de xeito inadecuado, pois faise 
un uso del en contextos pexorativos 
que deteriora a visión da sociedade con
respecto ás persoas que teñen autismo.

Os/as periodistas, os medios, deberían facer
un xornalismo preventivo, que sexa capaz de
sensibilizar a sociedade co colectivo e coa
súa problemática diaria, a da persoa con
autismo e por suposto a das persoas que a
rodean, sobre todo a súa familia. 
E deben, sobre todo, ser capaces de
reflectir, no tratamento da información, que
as persoas con autismo son parte activa de

todos os ámbitos: sanitario, social,
educativo ou económico.

Dar a coñecer os trastornos do espectro
autista é un obxectivo que compartimos a
Asociación ASPANAES, a Federación
AUTISMO GALICIA e o resto das entidades
que a integran, sendo ademais conscientes
do importantísimo papel dos medios de
comunicación neste sentido. Pero este
obxectivo débese cumprir de xeito rigoroso,
axustado á realidade desta discapacidade,
da que se debe transmitir unha imaxe real,
tanto sobre a súa orixe como sobre o seu
tratamento; desta maneira, incidindo en 
que as mellores ferramentas para iso son a
educación e os apoios necesarios, técnicas
baseadas no profundo respecto á persoa e
a colaboración coas familias, ofrecendo
unha visión real das capacidades da persoa
con autismo non só baseada nos déficits,
desta maneira, diciamos, é posible construír
a realidade e contribuír coa plena inclusión
das persoas con trastornos do espectro
autista na comunidade, de xeito que se
consiga unha maior calidade de vida para
elas e para as súas familias.

A sociedade debe empezar a ver as persoas
con autismo ante todo como persoas que
pasan por distintos períodos ao longo do
seu ciclo vital. Son nenos/as, adolescentes,
mozos/as, adultos e persoas da terceira
idade cos mesmos dereitos e deberes que
calquera outra persoa (educación, ocio,
sanidade, traballo…). Non son “nenos
grandes”, nin suxeitos reducidos ás
características que implica a súa
diversidade funcional específica. 
Dende a Federación AUTISMO GALICIA 
e a Asociación ASPANAES esperamos que 
a sociedade en xeral faga un esforzo para
non falar de “autistas”, senón de 
nenos/as, mozos/as… CON AUTISMO.
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www.altascapacidades.org
presidencia@altascapacidades.org

AS.A.C é unha Asociación de Altas
Capacidades que foi constituída no ano
1995. Nace sen fins lucrativos, e ten como
característica fundamental a pluralidade dos
seus membros, que pertencen a toda
Galicia e non están baixo a tutela nin 
o dominio de ningún interese partidista 
nin relixioso.

A AS.A.C está formada por nenas-nenos 
e mocidade de altas capacidades que
previamente foron diagnosticadas por
persoal especializado da Administración ou
por centros especializados, que dende ese
momento participan e son destinatarias das
actividades que desenvolve a asociación. 
A realidade é que a maioría ten poucas
probabilidades de desenvolver o seu
potencial cognitivo adecuadamente.

Contamos cun comité técnico, así como 
con voluntariado profesional interesado na
temática, principalmente do campo da
psicoloxía, educadores sociais e do ensino,
como un equipo de psicólogos/as para
traballar con todas as socias e socios.

A AS.A.C desenvolve o seu Programa de
enriquecemento grazas á colaboración da
Facultade de Psicoloxía, a Dirección Xeral
de Xuventude e Solidariedade, a Dirección
Xeral de Turismo, a Dirección Xeral de
Industria e a Asociación de Escritores 
en Lingua Galega. O dito Programa de
enriquecemento estrutúrase en tres
trimestres, como un curso escolar, 
e desenvolvese de xeito quincenal 
(cada dous sábados) na Facultade de
Psicoloxía, na Escola de Hostalería e, 
para a convivencia que se fai ao final de
curso, no Albergue de Mariña Española.

Os obxectivos xerais que se perseguen 
no Programa de enriquecemento son:

Programar actividades sobre creatividade
lingüística, debuxo, teatro, saídas…,
creando un ambiente rico en estímulos sen
que supoña un descoido doutros aspectos
do desenvolvemento persoal e social que
axuden a evitar o illamento, fomentando as
relacións e as actividades lúdicas 
cos iguais e favorecendo unha aceptación 
e unha integración equilibrada das 
nenas e nenos e da mocidade de altas
capacidades, en consonancia cos seus
intereses e as súas capacidades.

Formación para nais e pais a través de
conferencias, relatorios, actividades 
de especialistas e persoas expertas sobre 
a educación das crianzas e mocidade 
de altas capacidades.

Colaborar e atender ás nais-pais, 
centros educativos e profesionais (sempre
que o demanden) para prever o fracaso
escolar e intercambiar experiencias con
outras asociacións.

Romper cos tabús, mitos e medos froito 
da ignorancia á que todas as persoas
estamos sometidas ante as crianzas e
mocidade con altas capacidades, de xeito
que motivemos, interesemos e impliquemos
a nosa comunidade educativa e a sociedade
en xeral, modificando os cambios 
de comportamento e actitudes ante 
este colectivo.

Favorecer as relacións familiares creando
vínculos máis afectivos de respecto,
confianza e complicidade, creando un
contorno onde se desenvolvan os valores 

Asociación 
de Altas Capacidades
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que son precisos para un crecemento
emocional adecuado.

A través destes obxectivos atenderase 
á infancia e á mocidade que, polas súas
características, precisa unha educación
especial para o desenvolvemento da súa
vida intelectual, emocional e física. Tamén
se inflúe no seu contorno familiar e escolar
mediante a formación e información ás
nais-pais e o asesoramento ás e aos
profesionais da educación ou outros
colectivos interesados que o demanden.

O Programa de enriquecemento vai
destinado á infancia e mocidade dende 
os 6 anos e ás súas familias. 
Divídense nos seguintes grupos:

Grupo A: 6 a 8 anos
Grupo B: 9 a 13 anos
Grupo C: 9 a 13 anos
Grupo D: 14 anos en diante

As actividades intentan satisfacer os seus
intereses e motivacións, pois as persoas
estimuladas ao compartiren situacións
semellantes con outra rapazada 
e mocidade das súas mesmas aptitudes 
e características, séntense unha-un máis. 
É moi importante axudarlles a enfrontarse
cos seus problemas: no manexo das
relacións interpersoais e sociais, mitigar 
o seu excesivo perfeccionismo e a
autocrítica, rebaixando o excesivo nivel 
de esixencia e presión con técnicas para
modificar condutas anómalas. Trabállanse
valores como a confianza en si mesmas,
amizade, cooperación, pacifismo,
solidariedade, interculturalidade, 
non-racismo, consumo responsable, 
non-violencia, igualdade de xénero, respecto
polo medio natural e polas tradicións. Tense
moi presente a importancia da socialización,
pois axuda en gran medida a integrarse
entre elas e eles incluso fóra do propio
programa, para o que é preciso traballar
sobre a desinhibición, axudando e
provocando que a mocidade perda o 
medo a relacionarse ou a falar en público,
conseguindo que se eliminen todo tipo de
barreiras persoais, que moitas veces marcan
para si as persoas con altas capacidades
polas súas propias características, 
e reforzando a súa autoestima.

O Programa de enriquecemento refórzase
coa convivencia de fin de curso, pois
favorece a asistencia do núcleo familiar, 
que goza e comparte actividades culturais,
deportivas, tradicionais… entre as 
nais-pais e as fillas-fillos, ademais 
de poder contrastar con outras familias 
as experiencias e intercambiar información,
conseguindo diminuír a angustia e ampliar
perspectivas. Resulta moi motivadora, ao
ser moi diferente das que se desenvolven
no seu ámbito escolar e permítelles vivir
situacións sociais cunhas interrelacións
plenamente satisfactorias.

Un dos principais atrancos cos que 
se atopa unha familia ou as persoas
profesionais da educación cando detectan
que unha nena ou neno presenta
características de altas capacidades 
é atopar información, tanto sobre o
diagnóstico e a consideración técnica dese
diagnóstico como información e axuda para
afrontar as necesidades que esa nena 
ou neno vai presentar, necesidades 
que terán características moi específicas 
e que en moitos casos precisarán 
da intervención de especialistas.

Neste terreo prevalecen os tópicos 
sobre “superdotados” e as informacións
públicas (televisións, radios, xornais…)
non fan máis que fortalecer estes tópicos,
amosando sempre os casos de xenios
infantís aos que parece que por unha
especie de “lotería” lles tocou en sorte 
esa condición, sen reparar endexamais 
nas necesidades que esas nenas 
e nenos presentan, nos variados e
complexos problemas que implica 
a sobredotación intelectual e, 
sobre todo, isto é o máis importante, 
nas enormes diferenzas que hai entre 
a rapazada destas características, 
entre os diferentes graos, as diferentes
especializacións destas altas capacidades 
e entre as diversas maneiras de
comportamento que presentan, con
frecuencia, problemáticas conflitivas,
presupoñéndolles un futuro cunha
proxección académica brillante fronte 
a un fracaso escolar ou entre problemas 
de socialización e un desenvolvemento
psicosocial adecuado. 

A AS.A.C considera que dende os medios
de comunicación se reflicte, coa súa
maneira de amosar as súas reportaxes,
artigos… o “pasotismo” da sociedade ante
a sensibilidade que se debe amosar sobre o
tema das altas capacidades. Precísase
obxectividade ante un tema tan candente e
falar da realidade das altas capacidades,
partindo dunha información real e
contrastada; esta sería a mellor maneira de
romper cos estereotipos que se reflicten
como imaxe de sobredotación: rato de
biblioteca, torpeza física, ser solitario… 
o mesmo que a idea de que son adultos en
“envase pequeno”, tendo sempre en conta
a individualidade de cada nena e neno.

Non obstante, dende a AS.A.C vaise
conseguindo, aínda que lentamente, 
unha sensibilización nos medios de
comunicación onde se reflicte a importancia
que teñen as nenas e nenos e mais a
mocidade de altas capacidades. 
Non deixan de ser persoas cuns valores,
sentimentos, dúbidas, complexidades… 
e non se lles pode presupor un espléndido
futuro académico cara á sociedade 
dentro das súas normas e valores
preestabelecidos.

Temos que facer unha mención especial
para as últimas xeracións de futuras 
e futuros xornalistas da Universidade 
de Santiago, que foron quen de contactar
connosco e comprender os sentimentos 
e pensamentos da nosa infancia 
e mocidade, de reflectir o seu sentir, 
a súa apreciación dos valores, fuxindo dos
marcados estereotipos nos seus traballos:
“Raíz cuadrada de nueve”, 
“Culpables por saber”…
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Javier Martín Betanzos
Especialista en Pedagoxía Terapéutica
IES Rafael Dieste (A Coruña)

Yolanda Vizcaya Pérez
Terapeuta ocupacional
Centro ASPACE (Sada)

Hoxe en día ninguén discute a inclusión de
alumnos/as con necesidades educativas
especiais dentro do sistema educativo
ordinario nos centros docentes do contorno
inmediato. Pero a educación inclusiva ou
integradora tamén debe responder ás
exixencias da calidade e as prácticas
educativas que se desenvolvan nestes
centros con programas ordinarios deben ter
uns compoñentes que garantan esa
calidade: planificación idónea,
dispoñibilidade de recursos (humanos e
materiais), xestión eficaz deses recursos 
e unha metodoloxía que personalice 
a acción educativa.

En moitos dos casos, o currículo non é 
tan importante; é máis, os obxectivos
considerados cognitivos deberían pasar 
a un segundo plano. Porque, segundo 
din algúns autores (Soder, 1987), as
necesidades son relativas, é dicir, dependen
do contorno. Nós engadimos, aínda que
resulte obvio, que esas necesidades
dependen moito dos obxectivos que nos
propoñemos conseguir. 

Nunha educación verdadeiramente inclusiva
o máis importante non son as posibilidades
do alumno ou alumna para seguir o
currículo establecido para o alumnado da
súa idade, senón a adecuación do contorno
para a integración do alumnado. Isto levou
algúns a dicir que a inclusión consiste
nunha política que suxire que os/as
estudantes están na escola para estar
fundamentalmente cos compañeiros da súa
idade e non fundamentalmente para
aprender. Non imos debater esta cuestión,
pero si deixar claro que hai unhas
necesidades que se deben satisfacer antes
ca a consecución dos obxectivos
curriculares, por importantes que estes
sexan; falamos da saúde e do benestar.

No caso do alumnado con parálise cerebral,
a afectación motora incide sobre as súas
actividades de maneira moi diferente. Os
trastornos asociados e as esixencias, ás
veces, da vida académica formal repercuten
no estado afectivo-emocional, producindo
tensión e situacións estresantes, ademais do
posible fracaso escolar, retraemento,

Hai pouco a Asesoría de Integración e Orientación do Centro de Formación e Recursos
da Coruña organizou o curso As Aulas de Estimulación Multisensorial na Integración do
Alumnado con Discapacidade. Aquí reflexionamos sobre estas experiencias en centros
especiais e a súa posible extensión a alumnos/as integrados/as en contextos ordinarios
e sobre os valores afectivo-emocionais e de comunicación que se establecen nas salas
multisensoriais entre as persoas usuarias e o terapeuta.

O contorno sensorial 
no benestar do alumnado
discapacitado
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desexos de incomunicación e menosprezo
dos posibles aspectos positivos da realidade.
Todo isto pode acontecer nos contextos
educativos ordinarios; nos contextos
educativos especiais non existen as
esixencias curriculares ou non da mesma
forma; pero as dificultades na fala, 
o déficit cognitivo, en ocasións, e outras
consecuencias da enfermidade poden
obstaculizar as relacións cos demais. 
É necesario en todos os casos incluír 
nos programas accións e estratexias 
que axuden a crear e fortalecer vínculos
entre o alumnado e o contorno para 
diminuír situacións de illamento (Martín
Betanzos, J., 2007b).

Partindo destas consideracións e 
do feito de que insatisfacción das
necesidades inaprazables ou perentorias,
como as que se refiren á saúde e ao
benestar, son fonte segura de pesimismo e
retraemento, é necesario propiciar a
comunicación, a relaxación ou a
estimulación, segundo os casos. 

Nalgunhas ocasións a comunicación
verbal non é posible cunha persoa con
potencial intelectual baixo, polo que 
o intento de aproximación se converte 
nun fracaso. Neste caso, as actividades
multisensoriais ademais dunha vía case
única e, polo tanto, válida, propíciannos a
penetración no mundo da persoa,
sérvennos de actividade lúdica e, moitas
veces, constitúen unha das poucas fontes
de satisfacción destas persoas e a única
maneira de as inserir no mundo. Aos
demais pódennos servir para as coñecer
mellor, ao mesmo tempo que propiciamos
que estas persoas nos falen cos sentidos. 

Tamén pode ser que a través destas
actividades, nalgúns casos, vísemos por
primeira vez intención comunicativa ou, se
cadra, nós atopásemos unha mensaxe,
tamén, por primeira vez. 

Unha sala de estimulación multisensorial é
un lugar con materiais determinados para
que os/as usuarios/as estean expostos a
estímulos controlados. Pode ser
considerada un instrumento educativo que
pode favorecer tanto a estimulación como a
relaxación. É un ambiente onde a música,
as luces, as texturas ou os aromas poden
ser explorados e gozados polo alumnado
esquecendo todo esforzo mental ou
requirimentos intelectuais. É un espazo
físico que dispón de recursos para tocar,
sentir, ver ou probar co obxectivo de
producir satisfacción e pracer e onde a
persoa experimenta unha nova dimensión
interior e de relación co contorno.

A parálise cerebral adoita ter variados
trastornos asociados. Estes poden
resumirse en: déficit auditivo, déficit visual,
problemas de equilibrio, déficit na
percepción do propio corpo e dos seus
membros verbo do espazo, alteracións da
fala e outros aspectos da linguaxe,
problemas respiratorios, déficit cognitivo,
problemas afectivo-emocionais, problemas
condutuais, epilepsia, ademais dos sabidos
problemas musculoesqueléticos
(contracturas, luxacións, escoliose, torsións
deformantes…), entre outros. Polo que
respecta ás alteracións comúns na parálise
cerebral, podemos resumilas en ton
muscular anormal, control motor alterado,
movementos involuntarios, espasmos,
problemas de aliñación esquelética, control

postural alterado, falta de forza muscular,
etc. O feito de que a evolución motora dos
distintos tipos de parálise sexa predicible
permite tratar a tempo contracturas 
ou deformidades (Bobath B. e Bobath 
K.: 2000) e niso, ademais da rehabilitación, 
a relaxación ou a estimulación 
poden coadxuvar ao benestar da 
persoa discapacitada.

As actividades multisensoriais que se
propoñen dentro do contexto snoezelen
(contracción de dúas palabras holandesas
que poderiamos traducir de xeito libre
como “respirar tranquilidade”), xa sexan en
salas multisensoriais ou nun contorno máis
amplo, pódense converter nunha proposta
válida para satisfacer as necesidades
relacionadas co benestar físico. O obxectivo
principal dos contornos multisensoriais 
é lograr reencontrarse coa persoa
discapacitada para tentar establecer unha
comunicación, verbal ou non. 

… hai unhas necesidades que se deben satisfacer 
antes cá consecución dos obxectivos curriculares, 
por importantes que estes sexan; falamos da saúde 
e do benestar.
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O comportamento das persoas
desenvólvese a través dos sentidos (vista,
oído, olfacto, gusto, tacto), por onde se
filtra a información e estímulos do contorno
que penetran en cada individuo. A percepción
sensorial da realidade obxectiva canalízase
de xeito diferente en cada persoa e a partir
das impresións sensoriais créase un
mundo propio, unha realidade subxectiva.
Para proporcionar pracer e benestar a
persoas gravemente discapacitadas
débense crear situacións ambientais que
provoquen os seus sentidos de xeito
primario (APANID, 2007). Esta premisa,
xunto coa idea de que todas as persoas
teñen dereito ao ocio, a unha estimulación
adecuada e a gozar do contorno por si
mesmas, libres das expectativas dos
demais, deron paso á creación das
primeiras salas multisensoriais ou salas
snoezelen. A xustificación do seu uso
reside en proporcionar un ambiente
sensorial con menos esixencias sobre as
capacidades intelectuais, mentres se
aproveitan as capacidades sensoriomotoras
residuais das persoas.

Trátase dun espazo polivalente, atractivo,
motivador, dinámico e interactivo, cheo
de posibilidades e recursos, do que se
pode beneficiar calquera persoa con
discapacidade, especialmente aquelas
con necesidades de apoio xeneralizado,
ás cales as súas limitacións a nivel
intelectual ou de mobilidade non lles
permiten acceder de xeito espontáneo ás
distintas experiencias ou sensacións que
lles proporciona o seu contorno máis
inmediato. A comunicación que se
establece entre a persoa discapacitada e
o contorno, e tamén co/a terapeuta, xa é
un valor de seu. Unha das principais
características que nos ofrece o contorno
multisensorial (ou salas snoezelen)
–á parte de ser vehículo favorecedor de
todo tipo de estimulación e, controlando
o contorno, tamén de relaxación– é que
nos permite aproximarnos aos rapaces 
e rapazas que as utilizan dun xeito 
moi persoal e íntimo, e para nós
convértese nunha oportunidade
excelente de comunicación.

O concepto snoezelen pódese traballar
sempre que se proporcione unha
aventura sensorial, en calquera parte,
sempre que se manteña o gozo da
persoa, que se fomente a estimulación, 
a relaxación e a atención individualizada.
Poderíase dicir que o concepto
snoezelen inflúe principalmente no ocio 
e benestar físico da persoa usuaria.
Ademais, os distintos elementos da sala
permiten traballar os múltiples
compoñentes do desempeño
ocupacional (coordinación, atención,
manipulación…) e todo dunha forma
significativa para a persoa usuaria.

Sempre que falamos destas salas, por regra
xeral referímonos a sofisticados aparellos
electrónicos (feixe de fibras óptico, tubos de
burbullas, proxectores de imaxes…); non
obstante, a experiencia dinos que todo isto
é soamente a cuncha exterior, sumamente
importante e vistosa, pero non esencial na
maior parte dos casos. Construír un
contorno favorecedor onde a persoa
usuaria se amose tranquila e confiada é a
base para que nos deixe interactuar con ela
e se produza esa resposta tan necesaria en
calquera relación.

En moitos casos debemos partir do noso
coñecemento da persoa que entra na sala e
mesturalo cun pouco de astucia e sutileza,
para saber sacar “algo” de onde
aparentemente non hai nada. Roubarlle
unha expresión, un xesto de admiración, 
un sorriso ou unha mirada de sosego a unha
persoa gravemente afectada é un logro que
o contorno de snoezelen nos axuda a
conseguir como potenciador de ambientes
favorables; pero tamén hai que sinalar que 
o principal factor dentro destas salas non 
é ningún material eléctrico que reflicta
fermosas cores, vibre ou teña son, senón
que é a persoa que acompaña os rapaces e
rapazas e que proporciona e selecciona os
estímulos necesarios e apropiados para
cada ocasión, que coñece os gustos, as
necesidades, as satisfaccións e a terapia
que pode ofrecer a cada un en particular.
Coma noutros aspectos do noso contorno, 
a técnica tamén nos axuda neste caso, 
mais o compoñente humano non ten
comparación. Se conseguimos que estes
dous aspectos, o aspecto material e 
o humano, se unifiquen, comprenderemos 
a verdadeira filosofía deste concepto. 

Para proporcionar pracer e benestar 
a persoas gravemente discapacitadas 
débense crear situacións ambientais 
que provoquen os seus sentidos 
de xeito primario. 
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Moitas veces os recursos tradicionais
relativos aos centros educativos ordinarios
son pouco apropiados. Non obstante, 
no ambiente snoezelen hai campo para a
exploración e o descubrimento. 
Grazas a snoezelen, a aprendizaxe 
é moito máis agradable, hai un clima 
de distensión e o alumnado está moito 
máis receptivo ao que experimenta 
(Cid Campos, P., 2001). 

A sala snoezelen ofrece un medio de
relaxación, ademais de estimulación
sensorial en cada unha das seis
modalidades e permite que quen ten
pechadas algunhas portas sensoriais atope
outro xeito de relacionarse co mundo, de
sentir pracer, de recoñecer as súas pernas
ou os seus ollos nun lugar de
experimentación sensorial. Dende hai
algúns anos, o concepto snoezelen
revolucionou a terapia en países como
Holanda, Bélxica, EE.UU., Alemaña, Italia 
e Francia. O deseño e desenvolvemento
débese a profesionais dos institutos
holandeses de Haarendael, Hatenberg e
Piussord e consolidouse como un recurso
básico ao servizo de asistentes e terapeutas
no mundo da discapacidade tanto física
coma intelectual.

Nestas salas nótase como as persoas 
máis afectadas son conscientes do
estímulo, responden a algunha modalidade
sensorial de xeito preferente e fano dunha
ou doutra forma. As diferentes actividades
desenvoltas nas salas non só promoven a
relaxación e resultan moito máis
motivadoras, senón que ademais
descóbrennos gratas sorpresas ao
permitirnos observar reaccións amosadas
polas persoas usuarias que doutra forma
non chegariamos a coñecer. Polo xeral, a
sala fornece un efecto de silencio. Os ollos
ábrenselles. Ás veces responden con
palabras, auténticas mensaxes.

Roubarlle unha expresión, un xesto de admiración, un sorriso ou unha mirada 
de sosego a unha persoa gravemente afectada é un logro que as salas snoezelen
nos axudan a conseguir como potenciadoras de ambientes favorables; 
pero o principal factor dentro destas salas é a persoa que acompaña 
os rapaces e rapazas e que proporciona e selecciona os estímulos necesarios 
e apropiados, que coñece os gustos, as necesidades, as satisfaccións 
e a terapia que lle pode ofrecer a cada un en particular. 

65

BIBLIOGRAFÍA

Asociación de Padres y Amigos de Niños
Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid
y Territorio Nacional, APANID (2007). CAMP:
Nuevo Versalles. 
Madrid. S. S. A. G., S. L. 

CID CAMPOS, P. (2001). Manual VÍA LIBRE:
Salas Snoezelen. Madrid. Grupo Fundosa.

MARTÍN BETANZOS, J. (2007a). Guía para
la evaluación, orientación y atención a los
alumnos discapacitados motóricos en
centros ordinarios. Madrid. EOS.

MARTÍN BETANZOS, J. (2007b). Cando os
cans lle ladran á lúa. Revista Galega de
Ensino (EDUGA). Nº 50. p. 6-7.

SODER, M. (1987). Modelos de integración
en otros países: Suecia. Cuadernos de
Pedagogía. Nº 120 p.: 28-32.

STRUGGS, T.E. e MASTROPIEIRO, M.A.
citados por GENTO, S. (2003). Educación
Especial. Madrid. Sanz y Torres.

SAUDIÑA (01-92) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  13:28  Página 65



Federación de Asociacións 
de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)
www.faxpg.es faxpg@faxpg.es

A FAXPG é unha entidade sen ánimo 
de lucro que se rexe por principios
democráticos e é a ferramenta para a
representación dos intereses colectivos das
persoas xordas e das súas asociacións
federadas en todos os ámbitos da
sociedade. Desenvolve un traballo de
interlocución con outros axentes sociais e
contribúe ao desenvolvemento social da
comunidade xorda a través da posta en
marcha dunha rede de centros prestadores
de servizos sociais accesibles ás persoas
xordas e con discapacidade auditiva nos
que existen equipos de profesionais
multidisciplinarios dedicados a este fin.
Actualmente a FAXPG está composta 
por sete asociacións coas que comparte 
o obxectivo común de promover a
participación social das persoas xordas; 
por iso, dende o movemento asociativo
loitamos para acadar unha efectiva
igualdade de oportunidades no acceso 
á educación e ao emprego que garanta 
a nosa integración educativa (dereito á
educación bilingüe), sociolaboral e cultural;
lograr a accesibilidade do medio social 
no que nos desenvolvemos e a eliminación
das barreiras de comunicación; crear as
condicións para que as persoas xordas
sexamos cidadáns/ás de pleno dereito 
na nosa sociedade e avanzar no
recoñecemento oficial da lingua de signos
española en Galicia, cuxo primeiro paso foi 
a proposición non de lei presentada á
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e
Relacións Laborais na lexislatura anterior.
En última instancia, as asociacións de
persoas xordas federadas de Galicia 

e a FAXPG perseguen o obxectivo de elevar 
o nivel de desenvolvemento social e
educativo das persoas xordas.

En Galicia este ideario é defendido 
no seu respectivo ámbito territorial 
(local e provincial) polas sete asociacións
de persoas xordas federadas, e no ámbito
autonómico e estatal por parte da FAXPG, 
a través do CERMI GALICIA e das súas
relacións coa Administración autonómica
(Xunta de Galicia) e da súa contribución á
CNSE (Confederación Estatal de Personas
Sordas). As asociacións de ámbito
provincial e local afiliadas á FAXPG 
son as seguintes: 

Asociación de Personas Sordas de A Coruña

Asociación de Personas Sordas de Vigo

Asociación de Personas Sordas de Ourense

Asociación de Personas Sordas de Lugo

Asociación de Personas Sordas de Santiago

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

Asociación de Persoas Xordas 
de Pontevedra

O colectivo de persoas xordas é un grupo
bastante heteroxéneo con moitas
diferenzas individuais. Dende o noso punto
de vista, as persoas xordas son todas
aquelas que teñen unha perda auditiva 
en maior ou menor grao. O momento de
experimentar a perda, o contorno no que 
se desenvolve a persoa, etc., son factores
que provocan unha serie de diferenzas
individuais que lle confiren ao grupo o
carácter de heteroxeneidade.

Esta heteroxeneidade márcase, por unha
parte, en que non todas as persoas xordas
teñen as mesmas necesidades, nin fan uso
dos mesmos recursos. Non obstante, 

se hai un elemento común e característico
de todo o grupo, é que as persoas xordas
atopan barreiras de comunicación na súa
vida cotiá e os aspectos visuais
configúranse como fundamentais 
no seu contacto co medio.

Estes factores causais, aos que faciamos
referencia anteriormente, delimitan
diferenzas tan importantes como a forma
propia de comunicación das persoas
xordas: unhas precisan a comunicación a
través da lingua de signos (lingua natural
e propia das persoas xordas), mentres que
outras utilizarán distintos recursos para
apoiar a comprensión oral, como
audiófonos ou implantes cocleares, sen
que por iso deixen de enmarcarse dentro
do grupo de persoas xordas.

Un dos erros máis frecuentes sobre as
persoas xordas é pensar que poden
acceder á lingua falada pola lectura labial,
pero non esquezamos que esta depende
de moitas variables: o coñecemento da
lingua, a habilidade da persoa xorda, 
o coñecemento do tema, características do
emisor ou a luz, entre outros factores. Polo
tanto, non é moi doado que se poidan dar
de forma óptima todos eles e así asegurar
a comprensión, polo que verdadeiros
expertos en lectura labial hai moi poucos.

En canto á lingua de signos, existe moito
descoñecemento acerca desta lingua e
das súas características. Un dos
principais prexuízos e “mitos” cos que
nos atopamos habitualmente é a crenza
sobre a universalidade da lingua de
signos. Ao respecto, debemos dicir
claramente que a lingua de signos, 
igual que calquera outra lingua, non é
universal. Cada lingua vai unida a unha

Federación de Asociacións 
de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG)
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Coa creación do seu primeiro servizo no ano
1991, servizo de intérpretes de lingua de
signos española, a FAXPG dá o primeiro
paso cara á visibilidade do colectivo ao que
representa. A partir deste momento, iníciase
un longo camiño liderado polas propias
persoas xordas e compartido por diversos
profesionais, con obxectivos comúns e
conscientes da necesidade de crear servizos
específicos para atender as persoas xordas
e as súas familias. Un labor que quedou
recollido maioritariamente na prensa escrita,
mediante entrevistas e reportaxes a
representantes políticos do movemento
asociativo de persoas xordas, incapaces,
con todo, de expresar o valor real de cambio
que supuxo para as persoas xordas e para
aqueles/as que tiveron a sorte de vivilo. 

No ano 1993 prodúcese outro feito
significativo. A Televisión de Galicia insire 
un informativo matinal duns cinco minutos
de duración emitido en lingua de signos
española. Este acontecemento ten unha
grande acollida entre as persoas xordas e
sen ningunha dúbida convértese nun
importante éxito para os dirixentes políticos
naquel momento.

Nos anos posteriores e ata o momento actual
a FAXPG, coa finalidade de dar a coñecer as
necesidades e demandas do colectivo ou de
difundir a creación de diferentes servizos e
actividades, convocou diversas roldas de
prensa ou enviou notas aos principais xornais
de Galicia nas que informaba sobre novos

proxectos ou sobre os resultados acadados
tras a posta en marcha de programas
concretos de actuación. 

Na actualidade, a participación das persoas
xordas na sociedade e a súa presenza nos
medios de comunicación é cada vez maior. 
O recoñecemento oficial da lingua de signos
española (LSE) foi unha peza clave que
introduce cambios significativos na
concepción que a sociedade ten das persoas
xordas e das súas capacidades.

Tradicionalmente considerábase as persoas
discapacitadas como “incompletas”. Hoxe en
día esta situación vai cambiando, a pesar de
que aínda se fai necesaria unha visión máis
positiva da xordeira, unha visión na que a
falta de audición e as limitacións que esta
supón pasen a un segundo plano, e na que 
a capacidade de traballo, o esforzo e a
superación pasen a ser a nosa mellor carta
de presentación. Este é un traballo de todos:
as persoas xordas podemos e queremos.
Non basta con que a FAXPG o diga, a
sociedade tamén ten que crelo.

Actualmente a FAXPG presta os
seguintes servizos, situados no Centro
de Formación e Recursos e en seis das
asociacións de persoas xordas:
❚ Formación permanente e ocupacional

para adultos/as xordos/as.
❚ Orientación e apoio escolar ao

alumnado xordo e aos/as docentes.
❚ Orientación a familias 

con membros xordos.
❚ Ensino da lingua de signos 

española (LSE).

❚ Accións de divulgación e
sensibilización sobre a 
lingua de signos española 
e a comunidade xorda.

❚ Servizos de emprego.
❚ Servizos de intérpretes de LSE 

e guías-intérpretes de persoas
xordocegas.

❚ Servizos de atención 
a persoas xordas (SAPS).

❚ Servizo de asesoría xurídica.
❚ Servizos de atención psicolóxica. 

Dende hai máis de 25 anos a Federación 
de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG) loita para conseguir que as persoas
xordas e con discapacidade auditiva ocupen
o lugar que lles corresponde dentro 
da sociedade, eliminar as barreiras 
de comunicación que dificultan a súa
participación e fomentar a igualdade 
de oportunidades en todos os ámbitos:
educativo, laboral e social. Durante todo este
tempo destácase a existencia dun antes 
e un despois na presenza e coñecemento 
do colectivo de persoas xordas na nosa
comunidade autónoma.
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… unha visión máis
positiva na que a
capacidade de traballo, 
o esforzo e a superación
pasen a ser a nosa mellor
carta de presentación.

cultura e, dentro dos aspectos
puramente lingüísticos, conta con outros
aspectos vinculados á historia e cultura
de cada pobo. Isto é así. En España a
comunidade xorda española conta coa
lingua de signos española, como lingua
propia de comunicación. A non
universalidade da lingua é tal que en
España se pode distinguir unha
diversidade xeográfica na lingua 
de signos nas diferentes 
comunidades autónomas.

Invisibles pero con dereitos
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Esther Prieto Prieto
Mª Nieves Domínguez Rodríguez
CEIP Nosa Señora dos Remedios (Ponteareas)

Miguel Ángel Álvarez Campos
CPI de Mondariz

Francisco Javier Martínez Rodríguez
CRA Mestre Manuel Garcés (Tomiño)

Pablo Rodríguez Nóvoa
CPI Virxe da Saleta (Cea)

María del Mar Pereira Gil
CEIP Mestre Ramiro Sabell Mosquera (Ponteareas)

Partimos de algo tan natural para 
os nenos/as como son os contos, 
a imaxinación e creatividade que posúen,
para darlles un formato do século XXI,
dende o convencemento de que os
mestres/as e, polo tanto, a escola temos
que falar a mesma linguaxe que os nosos
nenos/as (MP3, internet, iPod…) se
queremos que siga sendo atractiva.

Este proxecto tiña tres fases claramente
diferenciadas que se superpoñen no tempo,
provocando retroalimentación: 

1. Xogo de conto cos cativos/as: esta
primeira fase é, quizais, a máis custosa,

porque require un adestramento por
parte do profesorado en utilización de

técnicas de potenciación da
creatividade como a redución ao

absurdo, brainstorming… 
e mais en técnicas que rozan o
teatral. Partimos da premisa de

non condicionar as respostas dos
cativos/as, para xerar un espazo de
liberdade. Empezamos cunha palabra
ou obxecto xerador e despois tiramos

preguntas para confeccionar a historia. 

2. Traballo co material recollido 
nas aulas: nestas xuntanzas expomos
os materiais traídos das aulas e
valorámolos, póndoos en común.
Matizamos os aspectos que nos parecen
máis axeitados e dos que poidamos tirar
máis partido. Despois volve á aula para
contarllo e reinventalo, se os cativos/as o
consideran. Unha vez configurado o texto
definitivo pasamos á seguinte fase.

3. Obradoiro artístico: nas anteriores
fases pedimos que nos fagan debuxos
dos contos inventados, nos que
basearnos para facer as láminas
definitivas e elaborar material didáctico
para traballar despois nas aulas.

O nexo de unión de todas as historias son
dúas personaxes: Sami e Misi, ás cales lles
acontecen todo tipo de historias, as máis
rozando o fantástico. 

Así é como xorde o material de cada conto;
láminas en branco e negro para colorear,
láminas para facer secuenciacións das
accións, láminas nas que faltan elementos,
tarxetas de vocabulario… e películas en

Alá polo ano 2004 un grupo de mestras e mestres decidimos pór en marcha 
un seminario permanente para facer unha posta en común dos temas que
consideramos interesantes para a comunidade educativa. Aínda que estamos
espallados por escolas de todo o país, pertencemos a distintas especialidades 
(educación infantil, educación especial, audición e linguaxe…) e temos diversas
habilidades, únenos a idea de que a innovación educativa ten que ser participativa
e que a infancia ten que ser protagonista da súa propia aprendizaxe.

Elaboración de contos 
e aplicación das novas
tecnoloxías
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aínda moi lonxe o noso propósito inicial,
elaborar contos.

Estas sesións temos que recoñecer que
foron as máis pesadas, pero todo ía
cambiar e cambiou a partir dunha proposta
xurdida no seminario sobre a
recomendación, por parte doutros
compañeiros/as, de Rodari. Decidimos ler
algunha das súas obras: La gramática de la
fantasía. Introducción al arte de inventar
historias, Ejercicios de fantasía, Quien soy
yo. Primeros juegos de fantasía, Cuentos
escritos a máquina, Cuentos por teléfono, 
El gato parlante y otros cuentos, El libro 
de los errores, e todos os membros
empezamos a formar parte da súa
imaxinación envolvéndonos a súa fantasía,
e así foi como o noso obxectivo inicial se viu
truncado, ao noso modo de ver para mellor, 
e mudado: xa non iamos ser nós os autores,
senón os guiadores para que fosen 
os nosos alumnos/as os creadores 
dos seus propios contos. 

Ademais de traballar con algunhas das súas
obras, utilizamos para recadar información
numerosos artigos sobre o autor: 
“La imaginación en la literatura infantil”
(Revista perspectiva escolar), “El pensamiento
de Gianni Rodari” (Imaginaria 125), 
“Regio Emilia: impulsor del diálogo y 
del cambio” (Regio Emilia: Catalyst for
Change and Conversation). ERIC Digest 
(Traducido por Yolanda Sosa-Ortiz).

Aínda que é certo que o tema elixido para o
seminario non era moi orixinal, a nosa idea
pegou un xiro enorme, en canto descubrimos
que a nosa tarefa podía ir máis alá do puro

Movie Maker. Mediante a colocación das
láminas nunha pista de tempo podemos
facer pequenos clips acompañados de
música e da narración, dun xeito bastante
sinxelo, e animacións en Flash; para
realizalas é preciso facer un pequeno guión
de escenas no que describen os elementos 
que aparecen, así como o que sucede. 
A diferenza é que podemos facer o número
de escenas que consideremos oportunas
para narrar a historia.

Tiñamos a intención inicial de repetir
esquemas suxeridos por Rodari, pero
pensamos que así poderiamos caer no
perigo de tomar as súas actividades como
unhas simples “receitas” a seguir, cousa que
non nos agradaría, xa que como o autor
sinala no seu libro A gramática da fantasía,
non a considera como unha teoría da
imaxinación infantil, nin unha colección de
receitas, nin un manual de historias, senón
que se trata dunha proposta máis entre
todas as outras que tenden a enriquecer con
estímulos o ambiente no que o neno/a
medra. Así pois, queriamos intentar
achegarnos á súa forma de entender a
realidade e aplicar o espírito deste autor ao
noso proxecto didáctico.

Retomamos o noso proxecto inicial, que non
era outro que elaborarmos, os membros do
seminario, contos para traballar os temas
transversais, antes de que os libros deste
autor caesen nas nosas mans. Ata o
momento, o noso traballo consistira en
pensar en como o iamos levar a cabo, tarefa
un pouco ardua e pesada, xa que tiñamos
moi claro o obxectivo, pero faltábannos os
procedementos e as estratexias para acadalo. 

Collemos diferentes citas bibliográficas e
comezamos a facer un baleirado delas 
a través de mapas conceptuais, esquemas,
resumos… para quitar ideas claras sobre 
o tema en cuestión, recursos literarios.
Consultamos, entre outros, os seguintes:
Literatura infantil y juvenil de Nobile;
Literatura infantil y juvenil: tendencias
actuales en investigación de Ruzicka Kenfel,
Vázquez García e Lorenzo García; El arte de
contar cuentos…

A verdade é que esta tarefa foi a que menos
nos gustou de todo o traballo, xa que aínda
non tiñamos claro como empezar, viamos

69

Tiñamos a intención inicial de repetir esquemas

suxeridos por Rodari no seu libro A gramática 

da fantasía, pero pensamos que así poderiamos

caer no perigo de tomar as súas actividades como

unhas simples “receitas” a seguir, cousa que 

non nos agradaría…
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neles. Contos que nos gustaría resaltar, 
unha vez máis, que se escribiron en contacto
directo coa realidade, con plena liberdade
para a fantasía. Escribíronse e naceron cos
nenos/as, entre eles, xogando a imaxinar,
mesturando nomes, imaxes, palabras da súa
fantasía e a nosa fantasía. Temos que
recoñecer que isto é facilmente
comprobable, xa que, como se dixo
anteriormente, non estabamos afeitos a
traballar con este tipo de estratexias e aínda
estamos en pleno proceso, queda moito por
percorrer, pero pensamos que xa saíron
cousas interesantes ata o momento, 
e estanos agardando todo un mundo 
de novas fantasías para crear con estes 
e outros moitos nenos/as. 

Así mesmo, chegados a este punto,
pensamos que sería bo aclarar que para
ilustrar os contos nos baseamos de novo 
na percepción que os nenos/as tiñan do
imaxinado, así que, despois da elaboración 
e narración final do conto, os nenos/as
debuxaban nun folio o que máis lles gustase
del e, a partir das súas creacións, de analizar
o que máis se repetía, como debuxaban o
creado e non o copiado nin imitado,
elaboramos nós as imaxes, para que fosen
facilmente recoñecidas polos nenos/as, se
mostrasen próximas e así nos achegásemos
o máis posible á súa propia realidade, é dicir,
como perciben realmente os temas
abordados nas súas propias narracións. 

Ao principio, resultaba moi dificultoso, xa que
os nenos/as e os propios mestres/as non
estabamos afeitos a utilizar este tipo de
estratexias nas nosas aulas. Os cativos/as
tendían a inventar segundo esquemas
estereotipados, imitando modelos en función
do xa coñecido; porén o que si constatamos a
medida que ían aumentando as sesións nas
que se traballaba este tipo de procedemento
é que, independentemente do rendemento
escolar, algúns deles abríanse sen medo á
fantasía, deixábanse levar pola súa
imaxinación e nestes casos os resultados
eran moito máis frutíferos, pois creábanse
situacións novas que non obedecían a ningún
tipo de patrón ou lei codificada.

A medida que ían xurdindo invencións
mediante as palabras nas nosas aulas, 
iamos pensando conxuntamente en posibles
actividades a realizar que, xunto coa
narración e creación do conto, axudasen 
ao noso propósito de traballar os temas
transversais, e así se fixeron diferentes tipos
de actividades relacionados con diferentes
áreas curriculares, que se describiron no libro 
de actividades.

Desta forma continuabamos dándolle forma 
ao espírito de Rodari explícito e implícito en
todo o noso traballo, xa que varias veces se
repetía a idea nos libros manexados, 
xa anteriormente citados, de que crear era
poñer orde entre as cousas, asocialas, pero
tamén diferencialas e reutilizalas para
finalidades diferentes daquelas para as que
son utilizadas normalmente… a imaxinación
do neno, estimulada a inventar palabras,
aplicará os seus instrumentos en todos os
aspectos da experiencia que provoquen a
súa intervención creativa… Servímonos dos
contos para traballar aspectos diferentes,
aproveitando, iso si, as temáticas xurdidas

exercicio de pensar ou repensar un(s)
conto(s) concreto(s), senón que viamos na
clase a posibilidade de que fosen os
nenos/as partícipes dos seus propios contos,
creando a ocasión para elaboraren eles
mesmos as súas propias narracións, e a
partir de cada historia utilizala de forma 
moi distinta para traballar aspectos diversos
sobre os temas transversais.

Trabállanse por grupos a partir dunha palabra
en común ou “binomio fantástico”,
respectando sempre a creatividade e
orixinalidade de cada neno/a; os mestres/as
só actuabamos animando e poñendo en
movemento o mecanismo de invención,
fomentando a participación, 
a xeración de ideas, interrogando sobre 
as súas propostas…
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(…) independentemente do rendemento escolar, algúns
alumnos/as abríanse sen medo á fantasía, deixábanse 
levar pola súa imaxinación e nestes casos os resultados
eran moito máis frutíferos, pois creábanse situacións novas
que non obedecían a ningún tipo de patrón ou lei codificada.
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Unha vez que realizamos a montaxe do
primeiro conto de xeito plástico, a nosa meta
era poderlo levar a un soporte informático, 
así que primeiro, para que nos resultase máis
doado, fixémolo co Movie Maker, que é outro
grande avance no terreo da informática xa
que mediante a colocación das láminas
nunha pista de tempo podemos facer
pequenos vídeoclips acompañados de música
e de narración dun xeito sinxelo. 
Con esta ferramenta facemos a narración oral
pero dentro do soporte informático, o cal
permite maior mobilidade para o material e
un sinxelo intercambio de información entre
os mestres/as que fan este proxecto. 

Aínda que aos nenos/as lles gustou moito 
o formato libro que fixemos cos contos,
pareceunos que un xeito de atraer máis 
a súa atención é darlles unha maior
motivación para traballar tanto 
os obxectivos do seminario coma os da
estimulación da linguaxe, tan importante a
estes niveis. A pesar de non ser moi
complicado o manexo do programa, si
xurdiron complicacións á hora de axustar a
nosa gravación do texto coas imaxes do
conto, pois hai que axeitar a velocidade de
cambio de imaxes á do texto e música; ao
principio parecíanos que ao gravar quedaba
todo perfectamente axustado pero, ao irmos
ao formato película para que os nenos/as 
o puidesen visualizar, os tempos de son e
imaxes desaxustábanse. Unha vez
arranxado isto, nos demais contos xa
resultou máis doado.

Así que logo, un pouco tamén motivados
polos nenos/as, pensamos que estaría ben
darlles ás imaxes dos contos movemento.
Para isto usamos o programa de Animacións
en flash. Este é un traballo un pouco máis
complexo, xa que esixe ter un coñecemento
medio do programa de edición flash; para
facelas é preciso realizar un pequeno guión
de escenas no que se describen os
elementos que aparecen nelas, así como 
o que sucede. A diferenza das láminas
convencionais, podemos facer o número de
escenas que consideremos oportuno para
narrar toda a historia.

Este sistema ten uns inconvenientes de
entrada: a laboriosidade de facer a
animación e o feito de que fai do alumno/a

un suxeito pasivo durante a narración. Por
outra banda, o elemento informático para a
súa visión é un axente moi motivador para
os cativos/as.

Con este sistema démonos de conta de 
que existen moitas posibilidades futuras 
de traballo, xa que se pode facer interactivo
coa inserción de diferentes elementos, pero
iso sería traballo para outro ano.

Actualmente, os contos aquí presentados 
e moitos outros que xurdiron, xorden e
xurdirán forman parte da súa biblioteca de
aula, o que lles fai sentir moito orgullo e non
deixan pasar a posibilidade de ensinarllos a
todos os que aparecen pola aula: nenos/as
doutros cursos, mestres/as, pais/nais… 

A nosa intención é seguir avanzando,
utilizando e mellorando este tipo de técnicas
nas nosas escolas, xa que pensamos que a
fantasía e a imaxinación, lonxe de restarlle
importancia á función docente dos
mestres/as, son instrutivas e educativas.
Pensamos que entre as funcións da escola,
ademais de transmitir unha serie de
coñecementos e saberes coidadosamente
estruturados, está a de traballar nunha e
para unha escola alegre, onde se fomente a
creatividade, se impulsen hábitos de
creación, de imaxinación e de esforzo
construtivo; onde xogue un papel importante
a inspiración, a elección e a decisión.

O resultado deste proxecto é un material
para traballar nas nosas escolas, 
moi significativo para os nosos nenos/as 
–xa que eles foron partícipes no 
proxecto–, e moi motivador ao estar
elaborado en soporte dixital con voz,
movemento, música…

Como mestres/as, a participación na
elaboración de material informático
facilítanos o seu coñecemento e a confianza
para levalo á aula, sabendo do seu potencial
e das súas debilidades.

CONTOS ELABORADOS:

A TIXOLA QUE QUIXO SER AVOÍÑA
(presentado de xeito plástico e no CD 
en formato película Movie Maker).

OS LUNÁTICOS (presentado de xeito
plástico e no CD en formato película 
Movie Maker e Flash).

O PAN MORDEDOR (presentado de xeito
plástico e no CD en formato película 
Movie Maker).

O ROLO ABELLA (presentado de xeito
plástico e no CD en formato película 
Movie Maker e Flash).

Actividades para traballar co primeiro dos
contos, a modo de exemplo: A TIXOLA QUE
QUIXO SER AVOÍÑA (bosquexos, 
imos aprender, aprendemos as cores,
pictogramas para a lectura…).
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Francisca Bautista Montero
CEIP San Salvador de Teis (Vigo) 

Dende a miña perspectiva profesional e
persoal (como mestra e nai) e partindo de
que a educación se dá, antes que nada, 
no seo da familia; de que a educación non 
é un feito illado, senón que é unha
responsabilidade compartida; de que os
nenos/as senten e perciben favorablemente
a participación dos seus pais/nais na escola
porque lles achega seguridade, incentivos e
modelos de socialización e que a
participación dos pais/nais transforma tanto
a experiencia familiar como a escolar nun
esforzo conxunto de formación íntegra 
dos nenos/as; propúxenme que, se dende
que o neno/a entra por primeira vez no
colexio, lles ensinamos ás familias o seu
funcionamento interno arredor dos seus
fillos/as, dun xeito innovador, participativo,
lúdico e activo, faremos que se 
involucren e valoren máis o noso labor, 
o do colexio e o seu propio en prol 
da educación dos seus fillos/as 
e que isto repercutirá dalgún xeito 
na vida escolar posterior.

O proxecto consta de dous libros 
interactivos, dos que se pode gozar tanto no
colexio coma na casa, e que funcionan como
canles de encontro, traballo e comunicación
entre os dous mundos: escola e familia. Os
dous libros compleméntanse, o primeiro
serve para espertar o interese das familias 
e o segundo para involucralas a participar.

O primeiro libro fai referencia á importancia
dos primeiros pasos na escola dos nenos e
nenas, un cambio grande tanto para eles
como para as súas familias; amosa o colexio
como se fose un espello, reflectindo non
soamente a tarefa diaria dos seus fillos/as 
–a súa realidade escolar–, senón tamén a
tarefa de todas aquelas persoas que fan
posible o labor educativo (dende o bedel ata 
o persoal de limpeza, pasando polo equipo
directivo, profesorado, coidadoras, etc.). 
A misión do primeiro libro foi a de atraer as
familias a través da interactividade deste
(levantando solapas, xogando ás escondidas,
arrastrando, descubrindo, facendo
quebracabezas, etc.), axudando 
a coñecer as familias, as distintas
dependencias do colexio, os recursos 
que ofrece o centro, o distinto persoal 
que directa ou indirectamente inflúe na
educación dos seus fillos/as, provocando nas
familias unha actitude de compromiso e
participación de cara ao segundo libro onde
tiñan que impliclarse de cheo.

O segundo libro vén sendo como unha
segunda parte do primeiro, ao que
complementa –como xa coñecemos o colexio,
como traballamos nel e as persoas coas que
estamos en contacto xa son próximas e
familiares, agora queda coñecernos mellor
uns a outros dentro da aula– ao crear 
un maior lazo de unión entre as familias. 

PROXECTO: 
familia+colexio=un grande equipo

Este proxecto xorde da necesidade e reflexión ante a sensación de estar cada vez máis nunha sociedade
onde o traballo do mestre/a atopa moitas dificultades: falta de interese por parte das familias por temas
do colexio, o que repercute nunha baixa participación neste, infravaloración do noso labor sobre todo na
etapa de educación infantil, onde aínda se ten a percepción de que os nenos/as veñen principalmente 
a xogar e pintar, desligazón da escola debido á ausencia de pertenza a unha comunidade que reflicte
unha delegación de responsabilidades na educación dos seus fillos/as…
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Este libro amosa retallos da vida dos
nenos/as, nel aparecen persoas, imaxes 
e momentos moi importantes e claves 
da súa existencia, co que nos achegan a
súa realidade familiar e convértese nun
instrumento de aprendizaxe distinto, lúdico
e motivador mediante o que as familias
entran de cheo na aula participando, non
soamente achegando información, traballos
conxuntos cos seus fillos e fillas, senón
creando e levando á práctica distintas
actividades cos nenos e nenas, superando
todas as expectativas de orixinalidade.

A metodoloxía é lúdica; o xogo en
educación infantil implica compartir,
coñecer, relacionarse, valorar, respectar,
aprender, tolerar…; polo tanto, a
metodoloxía empregada foi activa,
participativa e creativa, involucrou sectores
da sociedade educativa que normalmente

se comportan como 
simples espectadores, por iso 
as actividades feitas foron amplas, 
flexibles, globalizadoras, participativas 
e lúdicas, e foi moi importante 
ter informados os pais/nais en todo 
o momento da experiencia.

O obxectivo xeral foi potenciar o colexio
como un lugar de encontro, achegamento 
e participación para toda a comunidade
educativa, facendo sentir ás familias 
a importancia do lugar que ocupan nela,
respectando e valorando as distintas
funcións do persoal que está ao servizo
dun centro educativo, dignificando 
o traballo de cadaquén, xa que todos 
e todas fan posible o labor educativo 
ao mesmo tempo que se favorece 
a aprendizaxe de aspectos propios 
da etapa de educación infantil.

CONCLUSIÓNS: 

Foi, ante todo, un proxecto onde a palabra VALORAR se escribe e se entende 
en maiúscula, onde aprendemos a COÑECERNOS dun xeito sorprendente, 
non soamente uns a outros, senón a un mesmo, dándonos a oportunidade 
de facer cousas que pensabamos que nunca seriamos quen de facer 
(sobre todo os pais/nais), onde as palabras EMOCIÓN e ILUSIÓN conflúen 
na SATISFACCIÓN polo traballo feito e no GOZO do tempo compartido, 
e onde a palabra ENRIQUECEDOR se pronuncia plenamente. 

Estas son as sensacións que pais/nais, compañeiros/compañeiras, nenos/nenas 
e eu mesma recollemos deste proxecto.

VALORAR EMOCIÓN SATISFACCIÓN
POLO TRABALLO FEITO

ILUSIÓN GOZO

COÑECERNOS COMPARTIR
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Mª Carmen Cortizas Bouza
Escola de Educación Infantil 
dos Cruceiros-Santo Ourente (Outes)

A nosa escola é unha unitaria 
no rural galego que conta cunha
soa aula, unha soa profesora e
unha matrícula entre os 8 e os 15
nenos e nenas segundo os anos.
O alumnado é de 3, 4 e 5 anos, 
e normalmente permanece na
escola tres anos.

A organización da biblioteca da escola
xurdiu como consecuencia lóxica no
proceso de organización da aula. Cumpría
organizar os espazos e foi xurdindo pouco 
a pouco pero nun proceso continuo. 

Partindo de que a lectura é un instrumento
fundamental no desenvolvemento das
aprendizaxes e no acceso á cultura, ademais
de proporcionar experiencias pracenteiras
no tempo de lecer, cumpría facilitarlles aos
nenos e ás nenas o acceso aos libros dende
pequenos, así como darlles as pautas para 
o seu uso correcto. Trátase de que dende
pequenos/as adquiran e consoliden o hábito
de ler e de que gocen da lectura. De aí que
os retos que se presentaban eran: a
localización da biblioteca, o seu contido, os
seus usos, o funcionamento do préstamo de
libros, as actividades complementarias que
reforzasen o papel da biblioteca, así como 
a súa integración na vida cotiá da escola. 

Dentro das limitacións que teñen as escolas
construídas hai décadas, había que
procurar en primeiro lugar un equilibrio
entre o espazo, o contido dese espazo 
e os valores que se querían favorecer.
Considerouse que a situación da biblioteca
da aula era o primeiro que se debía resolver
se se pretendía fomentar nos nenos e
nenas un hábito lector e o amor polos
libros, que descubrisen o pracer da lectura.
A localización adecuada debería ser unha
das claves do éxito, e así foi.

A biblioteca situouse no lugar da aula coas
seguintes características:

❚ o máis apetecible
❚ o máis confortable
❚ o máis cálido
❚ o máis iluminado
❚ o máis recollido (no sentido de

recollemento, de intimidade)
❚ o máis delimitado

É dicir, un lugar perfectamente identificable
e atractivo onde, ademais, nos gusta estar.

Unha vez atopado o lugar para a biblioteca
cumpría preguntarse: 

Onde van sentar os nenos e as nenas
para ler/mirar os libros?

A resposta foi un sofá no chan, 
con apoio no lombo e unha funda que 
se pode retirar e lavar. Mide 2 m de longo
por 1 de ancho e 13 cm de groso, é cálido
e confortable e caben nel 5 ou 6 nenos 
e nenas, completado cuns coxíns. 
O chan é de cortiza.

E os libros?
Considerouse que na etapa infantil os libros
deben estar coas capas á vista para seren
quen de identificar facilmente o que elixen
para ollar ou ler. Ademais a biblioteca resulta
así máis atractiva, chea de cores e de
ilustracións diversas, chamativa, atraente, 
que nos di: “Vinde, hai mil posibilidades de
entrardes neste mundo”.

Conseguimos un moble con andeis, 
amplo e ancho, pero con pouco fondo. 
Na actualidade está completamente
desbordado pola cantidade de libros que
temos, así que os libros foron estendéndose
polas proximidades nos lugares máis
insospeitados como consecuencia de
adaptarnos ao lugar do que dispomos.

Cómpre dicir que a biblioteca debe recibir
luz natural, mais non directa do sol, pois
estragaría as capas dos libros, e que
antes de seren incorporados á biblioteca
deben ser forrados con plástico
transparente, e cómpre ter especial
coidado con que nunca estean
deteriorados. Se iso ocorrese, cousa
normal pola constante manipulación, 
o mellor é arranxalos axiña, pois non é bo
que se acostumen a ter os libros
deteriorados, e si que adquiran o costume
de avisar cando atopan un deteriorado,
para arranxalo sen facer un drama; 
máis ben, aproveitando o momento para
lembrar que os libros son fráxiles e que
debemos coidalos pola súa beleza, porque
nos fan pasalo ben, rir, aprender, etc. 

A biblioteca da nosa escola recibiu un premio á innovación educativa 
no ano 2006 e o obxectivo desta recensión é presentarvos a experiencia.

FOMENTO DA LECTURA
dunha escola rural infantil
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Como facerse cunha boa 
biblioteca de aula? 

Coma as bibliotecas privadas, a biblioteca
da aula é algo que se vai facendo pouco a
pouco. Na nosa escola a maioría dos libros
fóronse adquirindo cos recursos do
orzamento anual. Ao longo do curso
preséntanse moitas oportunidades para
mercar libros ou contos para a biblioteca
escolar: ao comezo do curso, no Nadal, 
no Entroido, con motivo da Feira do Libro… 

Como escoller un libro para a
biblioteca da aula de infantil?

Non é doado. Hai moitísimos nas librarías… 
O conveniente entón é tomalo con moita
calma e paciencia, pórmonos cómodas/os na
libraría e… lelos! Nunca se debe mercar un
libro para o noso alumnado sen lelo antes. 

Os que deben evitarse: 
Os despregables, fermosísimos libros 
pero que durarían moi pouco na escola,

pois ao noso alumnado gústalle manipular e
son demasiado delicados para a biblioteca
da aula; tamén os que polo seu contido
incitan á violencia ou presentan imaxes 
ou contidos discriminatorios para as nenas
ou mulleres ou cara ás persoas doutras
culturas ou con discapacidades ou
deficiencias; os que reproduzan a televisión;
os de pintar (debe ficarlle claro ao noso
alumnado que os libros non se pintan, pois
xa están pintados e, se non o están, é
porque así o quixo o seu autor ou autora).

Os que debemos escoller: 
— os que nos gusten a nós (a fin de contas

somos nós quen os imos contar) 

— aqueles que teñan algo que nos
estimule, nos atrape, que teñan algo
que nos sorprenda e que mesmo sendo
clásicos acheguen algo novo

— os que nos axuden a aprender, 
a establecer comparacións,
asociacións… 

— os que nos fagan fantasiar, soñar,
imaxinar, coñecer, que nos leven por
territorios descoñecidos, reais ou
fantásticos, a mundos, xentes, culturas,
paisaxes, animais… ben distintos 
ao ambiente habitual

— aqueles que estean na nosa liña de
traballo, é dicir, aqueles que plasmen,
recollan, transmitan os valores, 
as actitudes que queremos favorecer,
desenvolver

— aqueles que sexan divertidos, que
introduzan o humor e a risa na aula,
que nos fagan pasalo ben, aqueles 
que nos colocan interrogantes e nos fan
reflexionar, discorrer, debater… 
aqueles que nos axudan a superar os
medos, os desacougos, as dificultades,
… hai infinidade de libros para a idade
comprendida entre os 3 e 6 anos. 
O noso traballo está en lelos e escoller
os máis adecuados.

Usos da biblioteca
1 A biblioteca é un espazo máis da aula, polo tanto non é de uso obrigado.

2 A biblioteca como lugar para esperar polos demais. A primeiros de curso, mentres a profesora axuda a quen se incorpora 
á escola nos hábitos da entrada, animamos os demais a que senten na biblioteca a ollar libros e contos en canto non esteamos
todos preparados. Este costume a primeira hora da mañá e da tarde vai creando un hábito de “esperar mentres…” 
sumamente interesante para empezar a mañá e a tarde con tranquilidade, ollar un libro, falar cos compañeiros e compañeiras, etc. 
Despois xa faremos ximnasia, xa xogaremos, xa cantaremos… Haberá tempo para todo nas cinco horas lectivas diarias.

3 Como lugar para estar tranquilos/as e relaxadamente.

4 Como lugar de lecer en momentos de xogo libre. Durante o xogo simbólico ao que cada día os nenos e nenas se entregan 
con entusiasmo, acontece que a biblioteca é un lugar ao que ir: por propia iniciativa van alí cos disfraces postos e a cadeira do bebé, 
o cesto da compra, etc. Ás veces o sofá da biblioteca transfórmase nun autobús ou nun avión onde os pasaxeiros len… 

5 Como lugar de contar contos e ver libros. O punto álxido de uso da biblioteca é a primeira hora da tarde cando, despois dos hábitos
da entrada, nos xuntamos alí para contar un conto, ou dous. Cómpre conseguir que esta “hora” sexa unha hora máxica, que cada
día cada conto sexa irrepetible, case crear unha adición “á hora do conto”, que sexa tan esperado que, cando a profesora fai que 
se despista e non senta na cadeira baixa fronte ao alumnado que xa está acomodado no sofá, este proteste dicindo: “e o conto,
que?”. Chegados a este punto quere dicir que imos polo bo camiño: non están dispostos/as a pasar un día sen a sesión de conto. 
Este é un obxectivo prioritario se queremos fomentar a lectura.

6 Como lugar de observar, comparar, descubrir, discorrer, reflexionar, imaxinar, etc., ollando murais e cartaces.

7 Como lugar onde documentarse. Os libros e contos da biblioteca son unha fonte inesgotable de información: 
dende como se pode debuxar unha bolboreta ata descubrir como son as vivendas humanas noutros lugares do mundo. 

8 A biblioteca presta libros. Ao pouco tempo de chegar a esta escola, a profesora decatouse de que a maioría dos nenos e nenas 
non tiñan libros na casa, non era algo que recibisen con motivo dalgunha celebración, nin en calquera outra circunstancia. 
Así que, pasados dous anos, unha vez que a biblioteca da aula se nutriu cunha cantidade aceptable de libros e os nenos e nenas 
se acostumaron a usalos na aula con normalidade, comezamos co sistema de préstamo para levar á casa a fin de semana.
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Normas para coidar os libros:

❚ ter as mans lavadas e secas

❚ pasar as follas sen engurralas, 
colléndoas pola esquina

❚ os contos non se poden escribir, 
nin pintar, cortar nin morder

❚ que non haxa restos de comida 
nin bebida nas proximidades

❚ que non haxa pinturas nin bolígrafos 
nin tesoiras nas proximidades

❚ hai que traelos de volta os luns pola mañá

Rexistro de saídas e entradas:

O rexistro de saídas e entradas lévao a cabo
o alumnado de 5 anos, dous encargados/as
cada vez e de modo rotativo.

Material que utilizamos:

❚ unha ficha de rexistro para cada libro

❚ unha caixa na que collan ben 
todas as fichas 

❚ unha caixa cos selos

❚ un tampón de selar

Cada un dos libros da biblioteca ten 
unha ficha de rexistro. Cada ficha está
realizada nunha tarxeta de cartolina tamaño
160 x 215 mm, convencional, mercada 
en papelarías.

Colocada en posición vertical, na parte de
riba leva pegada no extremo esquerdo unha
fotocopia reducida en branco e negro (de
non máis de 5 cm) da portada do libro; 

ao lado vai o título do libro escrito 
con rotulador.

A continuación leva unha franxa duns 2 cm,
dividida en 3 espazos:

Data de saída 

Nena ou neno

Data de entrada

Empregamos uns símbolos que representan
as saídas e as entradas e que traballamos
previamente con exercicios motrices en
diversas situacións.

O resto da ficha de rexistro leva unha
cuadrícula con raias paralelas e
perpendiculares, para cubrir cada venres 
e cada luns, e o espazo para pór o nome 
de quen leva o libro para a casa. Os nenos
e nenas que xa saben pór o seu nome
escríbeno con lapis no lugar
correspondente, e para os que non o saben
temos uns selos co debuxo representativo
adxudicado a cadaquén. Temos outros dous
selos, un para venres e outro para luns.
Todos os selos están feitos con gomas 
de borrar e gardámolos nunha caixa.

OBXECTIVOS DO PRÉSTAMO DE LIBROS:

❚ Fomentar a responsabilidade de cada
neno e cada nena no coidado do libro
que leva para a casa.

❚ Que nas casas haxa libros polo menos
durante as fins de semana.

❚ Mostrarlles ás familias o interese que os
contos e libros espertan nos nenos e nenas.

❚ Facer partícipes aos da casa 
da nosa biblioteca.

❚ Involucrar as familias na escola, 
tamén con este motivo.

❚ Mostrarlles ás familias a diversidade de
obras para a idade infantil.

❚ Mostrarlles ás familias os progresos na
lectura por parte do alumnado de 5 anos.

❚ Ensinarlles ás familias un modo diferente
de se entreteren cos seus fillos e fillas 
(ler ou mirar contos xuntos e comentalos).

Modo de levalo a cabo:

Na primeira xuntanza conxunta coas nais
e/ou pais de principio de curso, en outubro,
o préstamo de libros da biblioteca é un dos
temas a expor por parte da profesora.

A exposición é a seguinte:

O préstamo de libros comeza no segundo
trimestre do curso, é dicir, á volta das
vacacións de Nadal. Neste momento o
alumnado novo que comezou ese curso en
setembro xa está familiarizado coa escola e,
concretamente, coa biblioteca.

Os puntos a exporlles ás familias detállanse
a continuación:

❚ O alumnado da escola poderá levar para
a casa a fin de semana o libro que
escollesen entre todos os que temos. 

❚ A finalidade é mostralo na casa, contalo e
que llo conten. 

❚ Pídese a colaboración dos da casa para
lles axudar aos nenos e nenas a coidalo.

❚ Os libros devólvense os luns pola mañá.

❚ Os nenos e nenas de 5 anos serán os
encargados de levar o control das saídas
e entradas dos libros. 

❚ Tamén se explican as normas para non
deteriorar os libros, normas que levarán
impresas xunto co libro.
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CONCLUSIÓNS

Hoxe en día a biblioteca forma parte das acti-
vidades de cada día na escola, é un espazo
máis a utilizar ao longo da xornada escolar en
diferentes momentos, tanto para contar, ollar
contos, como para documentarse ou para
pasar o tempo alí gozando do pracer de ter un
libro entre as mans. Ademais, os nenos e as
nenas de 3, 4 e 5 anos son quen de ter a auto-
nomía de escolleren un conto para ollar na
escola ou para levar á casa, así como de teren
a responsabilidade de coidalo, e o alumnado
de 5 anos é capaz de levar o rexistro de saídas
e entradas dos libros da escola. A colaboración
das familias é moi boa e incrementouse o inte-
rese da comunidade educativa polo mundo dos
libros. Dende logo, a nosa escola sería outra ben diferente, nin tan boa nin tan atractiva, sen este espazo da biblioteca e todos os usos e funcións que
desempeña acotío. É tamén unha experiencia facilmente aplicable noutras escolas infantís e mesmo en primaria, e o rexistro das saídas e entradas dos
libros cando se levan a fin de semana pódese facer co ordenador. 

Para ter máis información acerca desta experiencia innovadora na biblioteca escolar, consultar o Portal Galego de Contidos Educativos
http://www.edu.xunta.es/contidos, onde está publicada.

Funcionamento:

Venres, a primeira hora da tarde, cada
alumno e cada alumna escolle o libro que
quere levar para a casa na fin de semana.

Os encargados da biblioteca colocan 
sobre a mesa todo o que se vai necesitar, 
a saber:

❚ a caixa coas fichas de rexistro de saídas
e entradas e coas normas de coidado 
dos libros

❚ a caixa cos selos

❚ a caixa do tampón (é un tampón
convencional, mercado nunha papelaría)

e o resto do alumnado colócase ao redor,
cada un co seu libro na man.

O proceso consiste, para os/as responsables,
en ver a portada do libro, buscar a súa ficha
na caixa (lembremos que a ficha leva unha
fotocopia reducida da portada en branco 
e negro enriba de todo), quitala, pórlle 
no lugar adecuado (saída) o selo do venres,
o selo que identifique a quen leva o libro, 
se non sabe aínda pór o seu nome, 
ou indicarlles aos que si o saben o lugar
onde o teñen que escribir con lapis. 

Unha vez realizado este proceso con cada
neno/a e cada libro, incluídos os que levan
os/as responsables, os libros colócanse no
lugar previamente establecido para iso, 
á espera de que chegue a hora de saída,
cando serán distribuídos.

Continuamos coas actividades da tarde e 
5-10 minutos antes de saír, cando xa
estamos todos e todas preparados coas
roupas de abrigo, sentan na tarima (lugar
de referencia na nosa escola) e un/unha
dos encargados vai distribuíndo os libros
que cadaquén escolleu e o/a outro/a
entrega as normas de coidado dos libros.

As fichas de rexistro dos libros que saen 
da biblioteca quedan separadas, ao lado 
da caixa que contén as demais, á espera 
do regreso o luns.

Luns pola mañá o proceso é o inverso:
vólvese colocar de novo sobre a mesa todo
o necesario, o alumnado ponse ao redor e
os/as encargados/as ven a portada,
localizan a ficha correspondente entre as
separadas, póñenlle o carimbo do luns no
lugar da entrada e gardan a ficha no lugar

que lle corresponde. Cada un garda 
o libro que levou no lugar correspondente
na biblioteca.

Ao realizar este proceso comprobamos 
se a alguén lle esqueceu traer o libro. 
Se foi así, os/as responsables da biblioteca
son quen lle lembran que había que traelo 
o luns pola mañá e que o traia sen falta pola
tarde, … e ata o próximo venres.

Previamente a esta recollida dos libros que
saíron da biblioteca, tivemos unha sesión de
contar o que se fixo a fin de semana e nela
cada un infórmanos acerca de quen lle leu
o conto na casa, se lle gustou ou non, se o
viron tamén os irmáns/ás, etc.

Actividades complementarias 
á biblioteca:

❚ Dramatización dos contos

❚ Creación de minilibros 
(pequenas historias en pequeno tamaño) 
e maxilibros 
(libros para regalo ou recordo)

❚ Aprendizaxe da lectura 
co alumnado de 5 anos
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do centro, Asociación de Nais e Pais,
responsables da cantina do instituto 
e o propio alumnado), un proxecto que
abrangue diferentes campos de acción,
dende a concienciación ou a información,
ata a posta en práctica de medidas
dirixidas a unha mellora nos
comportamentos como consumidores,
alimenticios e de saúde de toda a
comunidade escolar.

Vivimos nunha sociedade na que se
fomenta o consumo e é necesario
educarnos no sentido crítico, na
importancia duns hábitos axeitados 
e no fundamental que é manter unha boa
relación co noso corpo como primeiro paso
para poder relacionarnos co contorno 
de maneira correcta.

Os obxectivos que nos formulamos como
fundamentais foron os seguintes:

❚ Adquirir coñecementos sobre o
funcionamento do noso corpo e
desenvolver e afianzar hábitos
alimenticios que contribúan a mellorar 
a nosa saúde.

❚ Espertar no alumnado o espírito crítico
sobre a necesidade dun consumo
responsable como primeiro paso para
uns comportamentos máis saudables.

❚ Traballar dende a interdisciplinariedade
como a mellor maneira para entender a
realidade como un todo interconectado.

❚ Descubrir que se pode vivir dunha
maneira máis sa e que non por iso se
perde a capacidade de gozar das cousas,
senón todo o contrario.

❚ Adquirir hábitos de traballo en grupo cara
á consecución dunha finalidade común
entre alumnos/as de diferentes niveis.

Concibímolo ademais como a continuación
dun traballo desenvolvido ao longo dos
dous últimos anos sobre hábitos
alimenticios e consumo realizados polo
Servizo de Endocrinoloxía do Complexo
Hospitalario Xeral Cíes de Vigo,que
remataba cunha enquisa sobre hábitos
alimenticios e saudables do alumnado de
1º ESO do noso instituto. Os resultados
amosaron que é necesario cambiar hábitos
no que respecta á alimentación. Por iso,
nunha segunda fase, creuse necesario
incidir dende o propio centro na
importancia dunha boa alimentación e 
dun consumo responsable como base para
unha mellor relación co noso corpo e co
contorno. Por iso se iniciou este proxecto
no que se encontra implicada toda a
comunidade escolar (profesorado, dirección

Proxecto Laranxa

O “Proxecto Laranxa” nace da inquedanza dun sector dos pais e nais 
e do profesorado que ve con preocupación como o alumnado solicita na cafetería 
do centro, case con exclusividade, bebidas carbónicas. Isto fainos reflexionar e 
tentamos artellar a maneira na que entre todos poidamos cambiar este hábito 
dos alumnos/as por outros máis saudables, substituíndo as bebidas carbónicas 
e azucradas por zume natural acabado de espremer na cafetería do centro. Este sería 
o obxectivo final dunha campaña de concienciación de toda a comunidade escolar.

Equipo do Proxecto Laranxa
IES Auga da Laxe (Gondomar)
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❚ Unha campaña de publicidade e
concienciación da comunidade educativa
levada a cabo polo propio alumnado.

❚ Unha investigación da historia, cultivo,
produción e propiedades alimenticias,
medicinais, estéticas e industriais dos
cítricos e, máis en concreto, da laranxa, que
se plasmou nunha exposición ao público.

❚ Unha degustación gratuíta de zume
natural producido no propio centro e que
se continuou cunha oferta deste ao longo
do curso ao mesmo prezo ca as bebidas
carbónicas.

❚ A plantación de laranxeiras polos propios
alumnos/as no recinto do instituto.

Ao remate, o que se pretendeu foi traballar
para espertar nos e nas adolescentes, que
son un dos segmentos da poboación máis
sensibles ás necesidades de mercado da
sociedade na que vivimos, o espírito crítico,
a reflexión, o consumo responsable e o
coñecemento do seu propio corpo para
desenvolverse dunha maneira o máis sa,
equilibrada e libre posible.

ACTIVIDADES

Os contidos desenvolvidos durante esta experiencia entroncan cos bloques de contidos de moitas das áreas de coñecemento:

Ciencias Naturais, Bioloxía, Ciencias Medioambientais e da Saúde, Xeografía e Historia, Educación Plástica e Visual,

Informática, Educación Física, Lingua Galega, Lingua Castelá, Lingua Inglesa, Lingua Francesa, Latín e Economía. Ao mesmo

tempo, estes contidos atópanse relacionados tamén con moitos dos temas transversais. Isto levounos a realizar diferentes

actividades que gardaban estreita relación con cada un dos aspectos nos que pretendiamos incidir, e así xurdiron:
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Susana Vázquez Regueiro
IES Poeta Díaz Castro (Guitiriz)
Gañadora do eTwinning 2009

Ante a proposta de divulgar o noso
proxecto, xurdiu a dúbida de facelo dende a
perspectiva técnica explicativa ou dende a
perspectiva emocional… Fronte a iso,
decidín que a miña intervención ao respecto
tiña que pasar pola busca dun fluxo de
entusiasmo entre o que escribo e o que
ledes, que permita xerminar ideas que se
poidan proxectar nun portal de Europa.

Dende as matemáticas, creamos unha
plataforma para a aprendizaxe e a
comunicación internacional, con forma de
enquisa, que o alumnado elaborou e
respondeu, tras o que actuou como
procesador da información obtida e
elaborou informes por país e conclusións
comparadas e críticas.

Esta foi a idea de partida. O alumnado
compartía unha hora semanal de traballo 
vía internet cos seus compañeiros alén da
escola… Comezaba aquí a experiencia
comunicativa por excelencia: o inglés,
idioma de irmandamento programado, foi
complementado polos tamén irmandados de

xeito natural, italiano e castelán… Foi ao
remate do proxecto cando descubrimos que
o calabrés (dialecto de Cosenza) e o galego
compartían acepcións e formas, fórmulas
idénticas ou semellantes para expresar
accións, sensacións, experiencias… Todo
canto estaba a acontecer na aprendizaxe
matemática emprendida foi tinguíndose de
cores variadas no que ás linguas se refire…
enchendo a nosa aprendizaxe de respecto
polas linguas que, variadas, favorecían a
comunicación técnica e emocional, cargada
de descubrimentos…

A partir de aí o traballo conta xa con outros
ingredientes: a vida e o balbordo, a corrente
comunicativa, a motivadora sensación 
de se fixera algo novo, o convencemento 
de que é só o principio dun modo de ensinar
e de aprender…

Todo: os datos, as imaxes, os materiais, as
sensacións que quedaron a vivir entre nós 
e que se len entre liñas… están á vosa
disposición na páxina web creada como
soporte para eles, e que vos invito a
coñecer. Máis aló, a invitación inclúe un
intento para convencervos sobre a
innovación que permite e a sensación de
renovación que proporcionan factores que
definen un modo de ensino: o da busca. 

A corrente motivacional traduciuse nun final
de proxecto fóra de todo prognóstico… 
Ao longo do traballo compartido houbo
momentos de ilusión e entusiasmo que

Ao longo de 2004 os ministerios de Educación da Unión Europea poñen en funcionamento
os programas eLearning, entre os que se atopan os proxectos eTwinning,
irmandamentos escolares electrónicos que potencian a incardinación do transversal
europeo nos currículos dos países participantes. O que nos ocupa consistiu,
basicamente, no estudo estatístico do teléfono móbil entre o alumnado implicado.

eTWINNING, 
unha viaxe matemática
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transcenderon fóra do ámbito da aula de
matemáticas: o achegamento cultural e a
riqueza expresiva, o descubrimento de que
nos enfrontaramos a retos persoais de
aprendizaxe, no noso caso matemática, en
combinación con todos aqueles que nos
obrigaron a entender o preto que está un
país distante… O caudal cultural que se
ofrecía para o noso estudo era o caldo de
cultivo doutras emocións… polo que os
nosos compañeiros e compañeiras italianas
decidiron achegarse a coñecer a quen tanto
e tan preto descubriran no seo dunha
comunidade educativa que compartira
actividades, complicidades, valores,
aprendizaxes, divertimentos… Foron días
de ledicia e… a inexorable despedida
humedeceu os ollos, fixo tremer as sílabas,
destapou inconscientes sentimentos,
formulou propostas para o futuro… 
E convenceunos de que nós, quen
formamos a parte viva deste proxecto,
fixemos algo ben, acollemos como somos,
cálidos e espontáneos, a quen nos regalou
a súa visita. E convenceunos de que
seguiremos a camiñar polos vieiros do
coñecemento cultural que Europa nos
propón con estas iniciativas educativas. 

Para saber máis:

susana.vazquez.r@edu.xunta.es

http://iesguitiriz.org/eTwinning

http://etwinning.cnice.mec.es

Foi ao remate do proxecto
cando descubrimos 
que o calabrés e o galego
compartían acepcións 
e formas, fórmulas idénticas
ou semellantes 
para expresar accións,
sensacións, experiencias…

Dende as matemáticas, 
creamos unha plataforma 
para a aprendizaxe 
e a comunicación
internacional, 
con forma de enquisa…

Convenceunos 
de que seguiremos 
a camiñar polos vieiros 
do coñecemento cultural
que Europa nos propón
con estas iniciativas
educativas.
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Susana Paz Díaz, coordinadora
Berta Blanco Miguel
Alberto Cifuentes Torres
Filomena Estévez Álvarez
IES Auga da Laxe (Gondomar)

Os materiais foron experimentados no
curso 2005-06 durante cinco recreos ao
longo dunha semana e participou,
aproximadamente, unha sexta parte do
alumnado. As probas desenvolvéronse na
biblioteca, nas aulas de informática e na
videoteca e realizouse ademais unha
exposición para divulgar os contidos 
da actividade.

Os contidos organizáronse en catro probas:

❚ As súas teimas, que consistía nun
crebacabezas de catro científicas de
distintas épocas e disciplinas coas súas
contribucións á historia da ciencia. 

❚ Ironizando de novo coa idea do título, 
o tríptico Bruxas, máis que bruxas
amosaba a manipulación á que foron
sometidas moitas veces as contribucións
das mulleres. 

❚ Palabras de seu e deles, que contiña
textos de científicos e científicas
reflexionando sobre muller e ciencia. 

❚ Xogando coa idea da invisibilidade
histórica, escondemos transparencias
cos retratos das científicas entre as
páxinas de libros da biblioteca. 
Con As invisibles vinculáronse os dous
obxectivos fundamentais do xogo:
rescatar as contribucións das científicas
e promover a biblioteca como espazo 
de aprendizaxe e comunicación.

Entre o profesorado a actividade supuxo 
a creación dun grupo de traballo
interdisciplinario e tamén un achegamento 
a materiais relacionados coa historia da
ciencia en xeral, e das científicas
especialmente. Participaron ademais
Margarita Miramontes de Bioloxía e
Xeoloxía, José Antonio Maio de Física e
Química, Inmaculada González e Aurora
Sanmartín de Matemáticas, María Quicler
de Tecnoloxía. A creación dun novo espazo
na biblioteca, recollendo as investigacións
sobre os logros culturais das mulleres 
no pasado foi outro dos aspectos positivos
da actividade.
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HABELAS HAINAS: 
mulleres e ciencia

Habelas hainas é un xogo para dar a coñecer as contribucións das mulleres na historia da ciencia
amosando contidos habitualmente esquecidos nos currículos, tratando de facer fincapé na
dimensión humana dos procesos do coñecemento científico. A actividade foi elaborada para todos
os niveis de ESO e bacharelato con contidos das materias de física, química, matemáticas, bioloxía,
xeoloxía e tecnoloxía, ademais de tratar transversalmente coñecementos, destrezas e actitudes
encadradas no tema da educación para a igualdade. 
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Antonio León Molina
Asesor de ensinanza de persoas adultas 
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Dos centros penitenciarios, en xeral, existe
na sociedade unha imaxe estereotipada,
transmitida polo cinema, polos telefilmes 
e por noticias de prensa e televisión moitas
veces nesgadas ou incompletas.

O cine e a televisión, especialmente os de
orixe americana, ofrecen unha imaxe da
vida dos cárceres claramente incompleta.
As máis das veces, descríbesenos un
mundo violento, controlado por clans e
mafias, no que os encargados do control 
e a vixilancia a exercen dun xeito violento 
e displicente, e no que os penados son

números sometidos exclusivamente 
a unha estratexia represiva.

A realidade dos centros penitenciarios
actuais de Galicia ten pouco que ver con
esa imaxe. A súa realidade é reflexo da
sociedade na que están. Se a sociedade
española se fixo máis aberta, máis
tolerante, máis atenta respecto dos
dereitos humanos e máis variada en canto
á orixe xeográfica das persoas que a
integran, o mesmo ocorreu nos últimos
anos cos centros penitenciarios. 
A presenza no colectivo de internos 

Docentes en centros
penitenciarios de Galicia
A educación de persoas adultas en Galicia ten un aspecto moi específico e pouco
coñecido que é o dos centros educativos en centros penitenciarios. En Galicia
existen cinco centros: o de Teixeiro, na Coruña; os de Bonxe e Monterroso, en Lugo;
o de Pereiro de Aguiar, en Ourense; o da Lama, en Pontevedra.

ENTREVISTA CON PEDRO CANTERO SOTO, 
DIRECTOR DO CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSOAS ADULTAS, CENTRO PENITENCIARIO DE MONTERROSO
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de persoas procedentes do estranxeiro é
xa moi importante e o seu panorama xeral
tamén cambiou significativamente.

A estancia dos penados nos cárceres ten
dúas finalidades fundamentais: o
cumprimento da pena de privación de
liberdade, é dicir, a súa custodia no
centro penitenciario, e a súa reinserción
social. Como reinserción social
enténdese a posibilidade de que as
persoas internas se reincorporen á vida
da sociedade, unha vez cumprida a súa
condena, como cidadáns de pleno dereito
e respectuosos cos dereitos dos demais,
expresados na lexislación vixente.

Este é, loxicamente, o obxectivo clave da
actividade dos profesionais da educación
que traballan nos centros penitenciarios
de Galicia, mestres e profesores de
secundaria, funcionarios da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria.

Durante moitos anos, o profesorado dos
centros penitenciarios pertencía a un
corpo específico de funcionarios de
prisións. No ano 1999 transferíronse á
Administración educativa, regularizouse 
e clarificouse o papel dos centros
educativos nos centros penitenciarios.

En Galicia existe agora un centro de
educación de persoas adultas en cada
centro penitenciario, todos eles creados

no ano 2007. Neles traballan máis de
corenta mestres e profesores de
secundaria, que atenden, de acordo coas
estatísticas deste curso escolar, preto de
mil cincocentos alumnos e alumnas, 
en actividades formativas que van dende
a alfabetización para estranxeiros 
ata os estudos para a obtención de
graduado en secundaria para persoas
adultas ou o bacharelato. 

Falamos con Pedro Cantero Soto,
profesor e director do Centro de
Educación de Persoas Adultas do centro
penitenciario de Monterroso.
Ten algo que ver o mundo real 
dun centro penitenciario co mundo 
que vemos reflectido nas películas 
e nos telefilmes?
Moi pouco. Especialmente se as películas
son americanas. Nesas películas a relación
dos responsables da prisión coas persoas
internas case sempre son violentas 
e humillantes. 

Na realidade actual, a relación cos internos
é respectuosa cos seus dereitos e os
centros ofrecen á poboación penitenciaria
unha ampla gama de servizos sanitarios,
laborais, de ocio, educativos e culturais. 
Os internos do meu centro dispoñen, 
por exemplo, dunha biblioteca de máis 
de 12.000 volumes, teñen acceso a
obradoiros de emprego, poden traballar 
e gañar un salario, etc. Isto non debe
facernos esquecer que se trata dunha
prisión, onde os internos están privados
dun aspecto fundamental da vida humana,
como é a liberdade, e onde vive un
colectivo con problemas e, ás veces,
perigoso. Vivir na cadea non é fácil. 
Pero todo iso ten pouco que ver 
coa imaxe que nos transmite a pantalla.
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Como é na actualidade, pola súa
experiencia, o colectivo de internos 
do seu centro?

A prisión é un reflexo da sociedade e, 
igual que a sociedade española cambiou
profundamente nos últimos vinte e cinco
anos, cambiou o colectivo de internos. 
Eu adoito comentar que Monterroso é, 
na actualidade, se o comparamos co que
era hai vinte anos, unha gardería. 
Antes, o factor de conflitividade e de risco
era moito maior. Segue habendo situacións
perigosas en moitos momentos, 
pero é diferente.

Cambiou moito o nivel cultural dos
internos. Antes, era habitual atoparse 
con analfabetos absolutos; agora, 
o nivel medio de estudos é bastante 
máis alto. Por outra banda, aumentou
moito a presenza de persoas 
estranxeiras, especialmente magrebís 
e hispanoamericanos. En moitos casos, 
non se trata de delincuentes profesionais,
senón de persoas que, na súa primeira
viaxe a España, intentaron introducir
algunha cantidade de droga, moitas veces
para financiar a súa viaxe.

Creo que antes había moitas máis persoas
pertencentes a ambientes marxinais,
malia existiren aínda nas prisións moitas
persoas para as que o mundo carcerario é
o habitual: coñecérono xa polos seus pais,
ou estiveron previamente nun centro de
menores, de xeito que, en certo modo, o
cárcere é o seu medio habitual.
Practicamente, non coñeceron outro
mundo ca o das prisións.

De todos modos, aínda que na prisión 
hai persoas de todas as clases sociais e
de todos os perfís educativos, hai que
recoñecer que a gran maioría proceden 
de estratos sociais pobres, pouco
desenvolvidos economicamente, 
e, sobre todo, culturalmente.

Cal é a contribución do centro de
educación de persoas adultas a un
centro penitenciario?
Pode resultar un pouco ambicioso, 
pero eu diría que a escola é a alma da
prisión. Nela hai un ambiente diferente ao
do resto do centro, un ambiente distinto,
máis relaxado, centrado na tarefa. 

A escola céntrase exclusivamente na
educación, na tarefa de reinserir
socialmente o interno. Os profesores,
entre os internos, somos considerados
“xente diferente”, e iso xoga a favor do
profesorado. É certo que no grupo de
alumnado que tes diante podes atopar
toda a tipoloxía de delitos: atracadores,
traficantes, estafadores e tamén
culpables de asasinatos, pero tes que
esquecer ese tema e traballar con
normalidade. Eu debo recoñecer que
nunca tiven problemas realmente 

importantes, e que, cando tiven algún
problema concreto, os propios internos
resolvérono, como nun mecanismo de
autorregulación. É como se aos internos
lles interesase preservar o ambiente da
escola como algo diferente dentro da
prisión, que para moitos deles constitúe
un auténtico oasis.
Lémbrome da anécdota, cando eu
empezaba hai case vinte anos, dun
interno de etnia xitana, corpulento e de
aspecto impoñente, desas persoas que
non infunden precisamente tranquilidade
se a atopas pola rúa. Pois ben, un mozo
que acababa de ingresar na cadea non
me deixaba seguir o fío da clase, con
interrupcións de autosuficiencia todo o
tempo. Á terceira vez, este home de
etnia xitana volveuse cara a el e díxolle:

“Se o di don Pedro non ten dúbida
ningunha”. O rapaz non volveu pola
escola e nós seguimos traballando 
con toda seriedade.

Curiosamente, no centro penitenciario,
penso que moito máis claramente 
do que nas escolas ordinarias, o
profesor segue tendo un status
especial, que recibe o respecto das
persoas internas e ao que lle
conceden unha autoridade que 
moitas veces xa non se ve fóra.

Séntese realmente en perigo ensinando
nun centro penitenciario?
Eu falo pola miña experiencia persoal, 
que será diferente, supoño, para outros
profesionais. Teño que dicir que non, 
aínda que nunca esquezo onde 
estou exercendo a miña profesión.
Lémbrome de cando, hai bastantes anos,
tres funcionarios de prisións ían 
buscar de cada vez un interno ás celas 
de illamento, porque se trataba 
de internos de conduta perigosa, 
con todas as medidas de seguridade. 
Non se pechaba unha porta sen ter aberta
a seguinte, as medidas de vixilancia 
eran moi estritas. Estas persoas non 
podían vir á escola e habilitábase un 
local na propia zona de illamento. Cando
ían chegando a esa sala, xuntaban dez
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destes internos e deixábannos só con eles,
sen a presenza de ningunha outra persoa
de vixilancia. Afortunadamente non pasou
nada grave, pero iso era realmente 
unha temeridade.

Como é unha xornada laboral do
profesorado dun centro penitenciario?

En parte moi semellante e en parte moi
diferente á do profesorado dun centro
ordinario. Normalmente comezamos ás
nove e media e esperamos a que os
funcionarios recollan os internos nas celas
e os acompañen ata a escola.

A primeira gran diferenza é como cambia 
o grupo de alumnos permanentemente. 
A realidade é que o alumnado cambia
constantemente, ás veces por problemas
de traslados, por razóns xudiciais, ás veces
por problemas de conduta ou por abandono
para ocuparse noutras actividades. Con
frecuencia, do grupo de alumnos que
comeza o curso escolar nun nivel concreto,
ningún chega a fin de curso. O panorama
da clase cambia dun mes a outro e, 
ás veces, dun día ao seguinte. 
Por outra banda, os bos alumnos están moi
demandados, e un interno responsable
recibirá ofertas para que se ocupe dun
posto no economato, ou para que vaia
traballar nalgún dos talleres… E a escola
non pode competir ao mesmo nivel, porque
a escola non paga un salario e en moitos
dos outros postos si se paga.

Isto quere dicir que o profesor ten que
adaptarse constantemente á nova situación.
Tes preparado un guión da clase e, ante 
a nova circunstancia, hai que botar man da
imaxinación e organizar sobre a marcha
unha nova clase.

Como é en concreto un grupo de
alumnos que vostede teña este ano?

Eu ocúpome do nivel de Graduado en
Secundaria. Curiosamente este nivel, hai uns
anos, era o máis conflitivo, pero iso cambiou,
afortunadamente. Neste grupo atendo os
alumnos que estudan graduado, algúns de
bacharelato a distancia, e un alumno que
estuda Dereito. Estes veñen alí basicamente
para poder traballar nun ambiente de
concentración, de silencio, e centrado na
tarefa. Hai persoas de 21 a 55 anos, cunha
idade media arredor dos 30. A clase semella
a ONU: hai persoas procedentes de
Colombia, Venezuela, México, Rusia,
Romanía, Marrocos, Alxeria… case todos
condenados por tráfico de estupefacientes.
Un cidadán ruso está penado por delito
informático. E todos teñen unha alta
motivación para aprender. Como dixen
antes, neste grupo en concreto, non teñen 
o perfil de delincuente profesional.

Hai, loxicamente, outro perfil de alumnado.
Por exemplo, existe en todos os centros
actualmente unha demanda moi alta de
actividades de alfabetización para
estranxeiros. As persoas que o demandan
son maioritariamente magrebís, de baixa
extracción social, e consecuentemente de
moi baixo nivel cultural. En moitos casos
non están alfabetizados na súa lingua e
teñen tamén unha alta motivación por
aprender o español e por aprender, sen
máis. Dá a impresión de que están gozando
nas clases dun ben, dun servizo ao que
nunca tiveron acceso e que valoran no que
vale. Ocorre curiosamente que hai internos
bastante conflitivos na convivencia no
cárcere e que, non obstante, son
excelentes alumnos na escola.

No meu centro hai neste momento 430
internos. Deles asisten uns 120 á escola, 
o que supón aproximadamente a cuarta
parte do total.

Cre que o profesor de adultos nun
centro penitenciario desempeña algún
papel diferente ao do profesor
ordinario?

Supoño que en liñas xerais a nosa práctica
é bastante semellante, con adaptacións
lóxicas ao colectivo co que traballamos. 
Nós sempre representamos un papel

bastante asistencial e somos, dalgunha
maneira, “o pano de lágrimas” de moitos
alumnos. É fundamental escoitalos,
prestarlles atención. Con frecuencia
queixaranse da prisión, da súa situación
persoal, do comportamento dalgún
funcionario, e, ás veces, hai que
recordarlles que están na cadea para
cumprir unha condena, non de visita.
Sistematicamente, eu dedico un tempo
semanal a que falen do que queiran, a que
se expresen… Manifestan unha gran
necesidade de afecto e, se o reciben,
devólveno de sobra e con gratitude.

De calquera xeito, é preciso proporse 
neste medio obxectivos moi modestos.
Cando eu empecei nesta profesión tiña 
un certo afán redentor e un optimismo sen
límites. A experiencia demostra 
que é preciso establecer metas moi
limitadas. Nós podemos traballar
intensamente, pero con frecuencia a
realidade é teimuda. Atopámonos co feito
da dificultade da reinserción social cando 
o interno volve á vida en liberdade. 
Cando sae da prisión, as drogas seguen
existindo, é difícil atopar un traballo… 
A verdade é que iso queima moito. 

Como dicía, hai que establecer obxectivos
mínimos: que o interno estea a gusto, que
non moleste, que aprenda a convivir… 
Con frecuencia, fágome a reflexión de que 
a persoa que teño diante probablemente
quere seguir sendo atracador ou traficante
cando saia á rúa, e é difícil que ti poidas
cambiar iso.

Para volver ao tema co que iniciamos
esta entrevista: de todas as películas 
de tema carcerario que ten visto, 
cal lle gustou máis?

Probablemente, Cadea perpetua, 
con Tim Robbins e Morgan Freeman. 
É unha película preciosa. Quizais porque
nela se soña coa reinserción da xente, 
e polo papel que xogan os libros, 
que son nesa película como a escola 
dos nosos centros.
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José Antonio González Barbeito 
Analía Tuñas Rodríguez
Eladia Diéguez Vázquez 
Raquel Blanco Varela 
Mª Emma López Sanmartín 
Julio Anido Canedo 
Juan Manuel Rodríguez Sanmartín 
Mª Dolores Becerro Rifón 
Mª Pilar Finez López 
Rocío Gómez Méndez 
EPAPU de Teixeiro

Ben, como explicar o que é o ensino no
medio penitenciario, como é posible ensinar
nun medio hostil? Por que é hostil? É unha
boa pregunta. Talvez porque o propio
sistema xera unhas inercias e uns hábitos
difíciles de superar.

A finais do curso 2006-2007 foi publicada
a Orde do 26 de xuño de 2007 (publicada
no DOG do 26 xullo de 2007) pola que se
creaban centros educativos nos centros
penitenciarios de Galicia, autorizando a
impartición de ensinanzas de nivel I, II e III
de EPA así como clases de galego/castelán
para inmigrantes.

Foi un salto cualitativo moi grande, 
pero as cousas cambian pouco a pouco.
Neste momento da historia encontrámonos
dando esa arrancada que nos converterá 
no futuro nun centro “normal”.

Do curso 2006-2007 ao actual as cousas
cambiaron moito. O máis chamativo é que
pasamos de ser catro mestres/as a ser dez,
con profesorado de primaria e secundaria.

O noso quefacer diario impartindo as clases
no centro penitenciario de Teixeiro, comeza
todas as mañás de 9.00 a 14.00 h de luns
a venres.

Cada mañá atravesamos cinco portóns 
de ida e de volta acristalados e vixiados 
por cámaras e algún funcionario/a, que son
os encargados de darnos acceso ao interior
do centro penitenciario, xa que a escola,
como tal, é un módulo que se encontra 
no interior do centro.

Unha vez dentro, imos ao módulo
sociocultural, máis coñecido polo nome 
de “escola” (do centro penitenciario); 

As nosas experiencias 
no EPAPU de Teixeiro 
curso 2007-2008
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alí temos unha sala para o equipo directivo
e outra para o resto do profesorado, unha
biblioteca que está en fase de crecemento,
unha aula de informática que amablemente
o centro penitenciario nos presta, nove aulas
nas cales tentamos levar cabo o noso labor
de docencia o mellor posible dentro dunha
disxuntiva conflitiva entre os intereses 
do servizo penitenciario e os nosos, 
como educadores. 

Cabe destacar que tamén impartimos clases
no módulo 6, o tamén coñecido como
Terapéutico, onde se lles ofrece aos reclusos
un tratamento específico, tanto de
antidrogas como psicolóxico ou terapias
ocupacionais, ao que os docentes nos
desprazamos (dentro das instalacións da
prisión) para impartir as aulas, dado que 
o alumnado deste módulo non pode ter
contacto cos internos dos módulos
restantes, por mor do compromiso
rehabilitador que teñen asumido.

O alumnado non incluído no módulo
terapéutico desprázase ás aulas propias 
da escola para recibir as súas clases
presenciais, momento no que coinciden
todos no mesmo espazo e actividade, polo
que as motivacións e graos de compromiso
varían moito duns alumnos a outros, 
e resulta máis difícil manter o nivel de
atención por mor da confluencia de
factores relacionais alleos á actividade
formativa propiamente dita.

Así mesmo, os recursos materiais e
didácticos resultan máis limitados, co que o
esforzo dos e das docentes e o alumnado
se incrementa. A incorporación continua de
novo alumnado fai que o gasto en material
impreso, a cargo da partida orzamentaria
do centro penitenciario, resulte moi
custoso. Por tal motivo tentamos traballar
con materiais de elaboración propia

confeccionados por cada docente, 
tentando atender as necesidades
específicas do alumnado. 

O noso traballo enmárcase dentro da
educación para persoas adultas: por un lado 
as ensinanzas iniciais, tanto de nivel I 
(alfabetización e neolectores) como de nivel II
(coñecementos básicos); por outra parte,
está a Educación Secundaria para Adultos, 
o que sería nivel III, e por último cabe
destacar que tamén estamos a traballar coa
ensinanza da lingua castelá e galega para
estranxeiros; tendo en conta que unha boa
porcentaxe da poboación no centro
penitenciario é estranxeira, este é o aspecto
que máis demanda ten e que non podemos
atender como quereriamos debido á falta de
máis persoal docente e espazo.

Para entender isto é necesario contarvos
que para unha poboación de,
aproximadamente, 1.600 persoas, estamos
10 docentes en total; é dicir, que alumnado
aquí precisamente non falta. Soamente este
curso 2007–2008 puidemos atender 512
das solicitudes para asistir á escola.

A matrícula da escola cambia
constantemente porque o persoal recluso
pode ser trasladado (“ir de condución”), irse
en liberdade, entran novos alumnos, etc.
Moitas veces encontrámonos co labor de
esforzarnos por entusiasmar e convencelos
de que estuden e para que non abandonen
a asistencia ás clases, o que pode ser
debido a varias causas: hai días nos que se
encontran “de baixón”, con depresións ou
incluso enfadados porque non recibiron
visitas, porque lles notificaron a sentenza,
por problemas familiares, por non recibir o
permiso cando o esperaban, porque tiveron
algún problema co funcionariado…

É moi necesario incentivar o interese
daqueles alumnos que vexan na súa

formación (presente ou futura) unha
ferramenta útil para a súa integración,
autonomía e utilidade persoal,
facilitándolles o seu potencial acceso a
outros niveis formativos que lles poidan
servir para completar a súa formación
persoal ou profesional.

Partindo das características anteriormente
indicadas, resulta indispensable mellorar,
no posible, o nivel de motivación e
implicación do alumnado na actividade, 
o seu nivel de autoestima.

Simplemente como educadores/as somos
conscientes do lugar no que estamos e
non hai método que valla se o/a docente
non logra que o recluso/a encontre
sinceridade na persoa que ten en fronte. 
O noso obxectivo é motivalos e escoitalos,
xa que as súas mensaxes nos son de
grande utilidade para o desenvolvemento
da nosa actividade docente e para un
correcto entendemento entre profesorado
e alumnado.

É necesario incentivar o interese daqueles alumnos
que vexan na súa formación (presente ou futura)
unha ferramenta útil para a súa integración,
autonomía e utilidade persoal.
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amobladas e dotadas de
material didáctico, lúdico e
informático, que fan a delicia
das nenas e nenos
ingresadas/os.

O acceso ás aulas é libre en calquera
momento para todas/os as/os nenas/os 
que se atopan cada día nas plantas de
hospitalización correspondentes.
Independentemente da idade e da patoloxía
que presenten ou do tempo que teñan
previsto para a súa estancia, atendemos
as/os nenas/os de curta, media e longa
estancia, adecuando as actividades 
para cada caso. 

En ocasións hai alumnas/os que 
non poden asistir á aula por mor da
enfermidade en si, porque están 
illadas/os no seu cuarto ou por
inmobilidade; nestes casos é o cole o que
se traslada aos cuartos para facilitarlles
entretemento, xa sexa con actividades
curriculares ou de ocio, dependendo
fundamentalmente do estado da/o
enferma/o e do tempo de permanencia.

Este proxecto puido
ser levado a cabo
grazas a un
convenio asinado
polas consellerías
de Educación e
Ordenación Universitaria
e a de Sanidade.

Esta escola comezou a
súa andaina con non pouco
traballo nun medio 
diferente ao escolar. 
Nun principio non foi doado explicar 
a presenza de mestras no hospital, 
dotar esta nova actividade de materiais
axeitados e dun espazo propio (cumprían
todos os locais para cuartos, salas de
curas, despachos médicos, almacéns de
medicamentos…) e houbo que compartir
espazos con salas de descanso e
comedores. Pouco a pouco, con grande
empeño por parte dalgunhas das
profesionais que desempeñan o seu labor
nestas aulas e grazas aos resultados
beneficiosos que sobre a enfermidade 
e a recuperación das nenas e nenos
ingresados teñen as actividades
académicas e lúdicas que aquí se levan 
a cabo, comezouse a optimizar o seu
funcionamento, a dispor de espazos
propios que continúan mellorando
progresivamente, co apoio constante por
parte do equipo médico e sanitario co que
traballamos en constante colaboración. 

Na actualidade estas aulas están dirixidas
por persoal da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, contamos con
dúas aulas que constitúen un oasis dentro
dun mundo hostil para as nenas e nenos
que se ven obrigadas/os a permanecer
nel, unha fiestra aberta ao exterior e unha
unión co mundo extrahospitalario. 

Estas aulas constitúen un espazo educativo
amplo, acolledor e atractivo, perfectamente
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Aula hospitalaria 
de Ourense
Hai aproximadamente uns vinte
e cinco anos que no hospital
maternoinfantil de Ourense se
creou unha aula hospitalaria.
Nun primeiro momento foi tan
só unha aula e no ano 1995
dotouse unha segunda co
obxecto de poder atender
educativamente todas as
alumnas e alumnos que
ingresaban no hospital materno-
infantil, tanto na planta de
preescolares como na de
escolares con idades
comprendidas entre os 3 e os 16
anos (aproximadamente).

Nieves Estévez Estévez, mestra
Montserrat Otero Andión, mestra
Aula hospitalaria de Ourense “Cristal Miñor”

SAUDIÑA (01-92) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  13:29  Página 89



En canto á metodoloxía que se emprega, 
é bastante diferente á de calquera centro
ordinario; hai que adaptarse cada día ao
número de pacientes que hai, en función
de se a enfermidade lles permite acceder 
á aula ou non, se están preparados
psicoloxicamente para continuar co ritmo
de estudo, se poden ter unha mobilidade
normal para realizar as actividades
programadas…, polo que as mestras 
temos que adaptarnos ás necesidades
das/os alumnas/os en cada momento. 
A metodoloxía ten que ser flexible e
individual e apartarse un pouquiño, 
ás veces, das tendencias normais.

As actividades que se realizan nestas
aulas teñen, en principio, un marcado
carácter lúdico-didáctico, xa que as/os
nenas/os atendidas/os son na súa maioría
de curta estancia, polo que se realizan
actividades manuais, xogos de mesa, 
artes plásticas, lectura, informática…

Con pacientes de media e longa estancia,
ademais destas actividades, realízanse as
propiamente curriculares, e para esta tarefa
ponse en marcha o mecanismo de
colaboración entre as mestras hospitalarias
e o centro de orixe da/o alumna/o,
mediante chamada telefónica, visita
persoal, emprego das novas tecnoloxías da
información e comunicación e tamén

nalgunhas ocasións coa axuda das/os
nais/pais, coa finalidade de coordinar 
o traballo que debe realizar a/o alumna/o
sen necesidade de sufrir atraso escolar 
ou desconectar das actividades realizadas
polo alumnado do centro de referencia
mais alá do estritamente inevitable. 
Neste senso o labor das mestras 
da aula do hospital é o mesmo que 
o do profesorado-titor/a de calquera 
centro ordinario, xa que ten potestade 
para examinar, se o caso o require 
e o seu profesorado o estima necesario,
as/os alumnas/os e remitir un informe 
de avaliación dos progresos e atrancos 
de cada alumna/o en particular.

Ademais de todas estas actividades
realizadas tanto na aula como no cuarto
das/os nenas/os que non poden acceder 
a ela, tamén se organizan actuacións
(maxia, pallasos, contacontos, teatro…),
recibimos visitas das/os bombeiras/os,
xogadoras/es de clubes deportivos, 
Reis Magos…, de xeito que as/os
pacientes hospitalizadas/os poidan facer
unha vida o máis semellante posible á que
fan os seus compañeiros/as e amigos/as
fóra do hospital.

A dotación informática coa que contamos
tanto nas aulas como na Ciberaula, situada
na 3ª planta, fai posible o emprego das

Os obxectivos fundamentais 
destas aulas hospitalarias son:

1. Tentar que a/o nena/o esqueza que se
atopa nun centro hospitalario e a través
da aula “enganchalo” á normalidade na
medida do posible.

2. Facilitar os medios materiais e humanos
para paliar o atraso escolar que puidese
derivar polo ingreso para os casos de
ser media ou longa estancia.

3. Ensinar a encher o tempo libre e de
lecer, pois nun centro hospitalario é
longo e as horas son interminables.

4. Facilitar a interrelación entre nenos/as
de diferentes patoloxías e idades, o cal
favorece o desenvolvemento persoal dos
alumnos/as destas aulas tan peculiares.

90

SAUDIÑA (01-92) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  13:29  Página 90



novas tecnoloxías coas/os alumnas/os que
precisen conectarse co centro onde cursan
os seus estudos ou ben coas/os amigas/os
que teñen na rúa. Esta é unha maneira de
estar en contacto permanente co exterior,
coa súa vida e coa normalidade. 

A Ciberaula, doada pola Fundación 
“la Caixa”, e rexida por persoal voluntario 
desa entidade coordinada polas docentes
das aulas hospitalarias, conta tamén coa
colaboración de alumnas/os
universitarias/os en prácticas ou
voluntarias/os, co fin de que o tempo 
que permanece aberta sexa complementario
ao horario escolar, incluso en fins de
semana e vacacións escolares.

Conta con ordenadores, material
audiovisual, material didáctico e lúdico 
e está aberta para pacientes e
acompañantes, para as súas visitas que se
acheguen xunto ás/aos nenas/os e queiran
compartir o seu tempo con eles.

As mestras da aula hospitalaria tamén nos
encargamos de que cando unha/un nena/o
debe continuar a convalecencia na súa
casa e non pode acudir ao colexio por un
período de tempo superior a un mes, se
informe as nais/pais do dereito de solicitar
profesorado de atención domiciliaria, a
través do centro escolar, 

de facilitar o informe médico e a solicitude
a presentar ao director/a do centro de
ensino onde o seu fillao/a estea
matriculada/o para que se tramite 
á Delegación Provincial da Consellería 
de Educación.

Un día calquera nas aulas de Ourense
comeza a primeira hora da mañá, 
aló polas 9 horas, cando a través do
persoal sanitario encargado de cada
planta recibimos información das nenas
e nenos ingresadas/os, anotamos os
ingresos e as altas do día anterior e
solicitamos información sobre cada
posible alumna/o co fin de coñecer 
cal é o seu estado e situación: 
se pode acudir á aula, se debe recibir
atención no cuarto, se se debe vixiar 
algo especial (se ten dor, se lle hai 
que recoller algunha mostra, se baixa 
ao quirófano…). 

Unha vez reunida a información,
comezamos a planificar a atención ao
alumnado e pensamos nas actividades 
a desenvolver con cada un.

A mestra fai unha primeira toma de
contacto polos cuartos a modo de
presentación. O alumnado ás veces 
vai chegando pouco a pouco á aula 
e hai que ir acomodando os espazos. 
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Iniciamos actividades de presentación e
relación para que se coñezan entre elas/es
e a nós e actividades didácticas e lúdicas
como primeira toma de contacto e como
unha maneira de espera, xa que deben
pasar visita médica e non podemos
comezar outras actividades que precisen
máis concentración ata que isto ocorra;
tamén se preparan actividades para a
revista trimestral Pomadín elaborada
polas/os alumnas/os das aulas hospitalarias
e que contén experiencias, debuxos,
entrevistas, artigos diversos sobre temas de
actualidade, pasatempos, documentos para
o coñecemento da nosa cidade…

Unha vez rematada a visita médica, 
as/os alumnas/os que teñan que realizar
actividades curriculares comezan o
traballo, dirixido pola mestra en
colaboración co profesor/a titor/a de cada
alumna/o; os demais continúan con
actividades didácticas ou empregan a
informática. O cole remata cando se
achega o “carro do xantar” pero o traballo

das mestras continúa: debemos valorar 
a actividade do día e preparar as
actividades do día seguinte e mesmo da
tarde para a Ciberaula, coordinar as/os
voluntarias/os que a xestionan e tratar
todo o relacionado coa propia dinámica
das aulas, recoller as actividades 
e material en préstamo polos cuartos 
e atender as novas demandas doutro
diferente segundo as preferencias 
e gustos de cada paciente.

Segundo se concluía nas VIII Xornadas
Nacionais de Pedagoxía Hospitalaria 
de Valladolid no ano 2001, as aulas
hospitalarias son lugares preparados para
un alumnado diverso en número, en niveis
educativos e en posibilidades de
aprendizaxe específicas, por iso hai que
dedicar unha especial atención á dotación
e actualización dos seus materiais. 
O modelo de atención educativa 
ao neno/a enfermo debe ser global 
e continuado. A enfermidade non debe ser
causa de exclusión social.
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DATOS PROFESIONAIS
IDENTIFICATIVOS:

Teresa Fandiño Barreiro

Posto docente que tiña en Galicia:

Profesora de Lingua Galega e Literatura 
no IES Agra do Orzán da Coruña. 

Posto que ten no exterior: 
Profesora de Lingua Galega e Literatura 
no IE Cañada Blanch de Londres

1 Canto tempo leva vostede 
no exterior?

Cheguei a Londres en outubro de 2005, 
polo tanto este é o meu terceiro curso
académico.

2 Como foi o proceso selectivo?
(refírome a atrancos da
convocatoria)

O primeiro ano estiven substituíndo 
o profesor anterior que obtivera a praza 
na convocatoria que a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria
realizou en 2001. Este profesor renunciou 
e, como daquela eu tamén me presentara,
chamáronme para cubrir a vacante. 
No ano 2006, a consellería ofreceu esta
praza a concurso público e obtiven o posto
por un prazo máximo de 5 anos.

3 Canto tempo lle levou o seu proceso
de adaptación ao país e á escola?

A adaptación ao centro foi máis rápida do
que ao país, pois o IE Cañada Blanch forma
parte da rede de institutos no exterior que
dependen do Ministerio de Educación.
Despois do primeiro trimestre xa estaba
adaptada á forma de traballar e ao
funcionamento do centro, que é moi
semellante aos de aí, xa que segue o sistema
educativo español. A etapa de primaria foi,
nun inicio, a que máis me preocupou 
porque eu nunca ensinara neste nivel. 

Ao país custoume máis tempo adaptarme,
pois hai que encaixar moitos pequenos
detalles novos: lingua, horarios,
transportes, costumes, tensión e soidade
dunha cidade grande como Londres, etc.
Pero se unha está porque quere e non por
obriga, afaise máis axiña. O que é verdade
é que cando acabou o primeiro ano, sentín
que o esforzo fora grande. 

4 Como é o seu traballo diario 
na escola onde está?

Teño un horario de 25 horas semanais 
de permanencia no centro, das cales 
20 son de clases que se reparten entre
primaria (4 horas) e secundaria e
bacharelato (16 horas). É dicir, dou aulas de
galego dende 3º de primaria ata 2º de
bacharelato en todos os cursos. Isto que
nun principio pode parecer excesivo, o de
ter 10 niveis diferentes, queda compensado
co número de alumnos e alumnas por
grupo, que rolda entre os 6 e 8, pois a
materia é optativa en todos eles.

5 Como é o seu alumnado? (refírome a
características xerais: nacionalidade,
clase social, necesidades educativas
especiais, ensino bilingüe,
actividades extraescolares)

Son fillos e fillas de emigrantes galegos na
súa maioría, algúns deles xa de segunda ou
terceira xeración. E falan tres linguas:
inglés, a lingua do país e escolar; castelán,
a lingua de ensino; e galego, que é o que
oen na casa e cando van de vacacións. 

6 Podería dicirnos, grosso modo, 
as diferenzas e semellanzas do
sistema educativo galego co 
do país de destino?

O ensino inglés é moito menos memorístico
ca o noso. Concede moita importancia á
aprendizaxe a través de traballos-proxectos.
Baséase máis na práctica e as actividades
extraescolares teñen un papel fundamental.
Gustaríame sinalar, por exemplo, que en 
3º de ESO todos os alumnos e alumnas teñen

Docentes galegos 
no exterior
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DATOS PROFESIONAIS
IDENTIFICATIVOS:

Javier Comendador Rey
Posto docente que tiña en Galicia:

Mestre Especialista en Educación Física, 
CEIP Rosalía de Castro, Carril (Vilagarcía)

Posto que ten no exterior: 
Mestre Especialista en Educación Física, 
Escuela Española de Andorra La Vella

1 Canto tempo leva vostede 
no exterior?

Só levo no exterior este actual curso
2007/2008.

2 Como foi o proceso selectivo?
(refírome a atrancos da
convocatoria)

Para min foi o normal, pois eu xa me
presentara anteriormente e, polo tanto,
coñecía ben todo o proceso.

3 Canto tempo lle levou o seu proceso
de adaptación ao país e á escola?

Foi durante o primeiro trimestre, con todos
os trámites de instalación, novos
compañeiros, novo alumnado e outro xeito
diferente de traballo. Xa no segundo
trimestre estaba totalmente adaptado á
escola e ao país. 

4 Como é o seu traballo diario 
na escola onde está?

Dou as clases de educación física dende 
1º a 6º de primaria e levo a titoría do 2º
curso. Comezo ás 9 da mañá ata as 12.30,
fago a exclusiva ata as 13.30 e xanto no
comedor do colexio, e pola tarde clases
dende as 14.30 ata as 16.30.

Formo parte da Comisión de Participación
Escolar e tamén da Comisión de Biblioteca. 

5 Como é o seu alumnado? (refírome a
características xerais: nacionalidade,
clase social, necesidades educativas
especiais, ensino bilingüe,
actividades extraescolares)

A maioría son portugueses, seguidos de
españois e despois outras nacionalidades
(moitos son de nacionalidade andorrana).
Téñase en conta que na escola non hai
Consello Escolar ao non chegar os españois
ao 50% do alumnado. A clase social 
é media-baixa. O alumnado con NEE 
lévao persoal andorrano da Escola
Especializada de Meritxel que vén á nosa
escola. O ensino é en castelán e teñen
unha materia de Medio andorrano en
catalán. Hai moitas actividades
extraescolares, pero no que a min respecta
o máis sorprendente é a actividade 
de esquí, que supón que toda a primaria
vai nove días a esquiar á estación de
Soldeu, a actividade de natación, con sete
tardes na piscina e, por último, a actividade
de patinaxe sobre xeo. A min, como mestre
de educación física, estas actividades
parécenme fantásticas.

unha semana chamada work experience 
na que van traballar a xornada completa a
empresas procuradas previamente polo
colexio, polo que entran así en contacto co
mundo laboral dende moi cedo. Non hai
alumnos repetidores nin tampouco exames
de setembro. Como curiosidades, cómpre
sinalar que todos os centros, públicos ou
privados, teñen uniforme e que cada seis
semanas teñen unha de vacacións, polo
que o curso acaba a mediados de xullo.

7 Ten algunha dificultade engadida 
no seu labor diario polo feito de ser
vostede profesora?

Ningunha canto á condición de profesora.
Canto á materia que imparto, galego, son a
profesora “exótica” do centro, pois todo o

mundo se sorpende ao saber que se pode
estudar lingua galega no instituto español de
Londres, o que me obriga a explicar que
cando se implanta esta materia, a inicios dos
anos noventa, máis do 80% do alumnado era
de orixe galega. Hoxe está arredor do 20%.

8 Que tipo de valores están presentes
na sociedade do país onde vostede
está e que educación en valores se
inculca aos nenos e nenas dende as
familias e as escolas?

Creo que os mesmos que na nosa, como
poden ser o valor do respecto cara aos
demais, o medio natural, paisaxe, 
natureza, etc., o da solidariedade,
igualdade, tolerancia e o esforzo individual,
entre outros. 

9 Recomenda esta experiencia
profesional e vital 
ao profesorado galego?

Non son quen para recomendar nada, 
só podo dicir que a miña experiencia 
está a ser moi enriquecedora tanto a nivel
persoal como profesional. Estar en Londres
permíteme relacionarme con xente de todas 
as partes do mundo, asistir a todo tipo 
de manifestacións culturais e aprender
novas formas de traballar con compañeiros
que veñen doutras comunidades e co
profesorado inglés que temos no centro.

IN MEMORIAM
Grazas por unha vida tan xenerosa
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6 Podería dicirnos, grosso modo, 
as diferenzas e semellanzas do
sistema educativo galego 
co do país de destino?

Ao ser un centro docente de titularidade 
do Estado español, o seu currículo é o do
Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte, adaptado ao medio onde se atopa.
Polo demais, en Andorra conviven tres
sistemas educativos: español, francés 
e andorrano, cada un deles cos seus
propios centros. 

7 Que tipo de valores están presentes
na sociedade do país onde vostede
está e que educación en valores se
inculca aos nenos e nenas dende as
familias e as escolas?

Este é un pequeno país, enclavado nos
Pireneos, polo que o respecto polo contorno
natural ocupa un importante lugar. Tamén

polas súas características a práctica de
deportes relacionados coa neve é
impulsada polas autoridades e dende as
escolas. Así mesmo, é un país moi seguro,
no que priman o respecto, o civismo 
e a liberdade individual.
Dende a escola, tendo en conta o 
ambiente multicultural, fomentamos 
a non discriminación, a tolerancia, 
a solidariedade e a igualdade. 

8 Recomenda esta experiencia
profesional e vital 
ao profesorado galego?

A min, persoalmente, esta experiencia
gústame moito, pero non me atrevería 
a dar un si ou non, pois iso ten que ver 
coa situación persoal e familiar 
de cada un e coa súa capacidade 
de adaptación. Como acostumamos dicir 
os galegos: depende…

DATOS PROFESIONAIS IDENTIFICATIVOS:

Albino Rubio Alija

Posto docente que tiña en Galicia:

Xefe Departamento de Inglés

Posto que ten no exterior: 
Xefe Departamento de Inglés (Lisboa)

1 Canto tempo leva vostede 
no exterior?

Dous anos.

2 Como foi o proceso selectivo?
(refírome a atrancos 
da convocatoria)

Concurso público para a provisión de postos de
funcionarios docentes no exterior convocado
polo Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte. O procedemento de selección inclúe
dunha fase xeral onde comproban e valoran
os méritos especificados nun baremo. Hai
que acadar 4 puntos dun máximo de 10 para
acceder á seguinte fase, que se chama fase
específica, que valora a adecuación profesional
do candidato/a mediante unha proba escrita
que consta de dúas partes: preguntas sobre
contidos teóricos e un suposto práctico. 

A primeira parte valórase de 0 a 8 puntos, 
e a segunda de 0 a 6 puntos. É preciso
superar cada unha destas partes co 40% 
da puntuación máxima esixida para cada
unha delas.

Tamén existe unha proba de idioma do país
estranxeiro eliminatoria antes da fase
específica. Pódese acreditar con títulos
oficiais ou quedar exento de acordo coas
bases da convocatoria.

3 Canto tempo lle levou o seu proceso
de adaptación ao país e á escola?

Un mes.

4 Como é o seu traballo diario 
na escola onde está?

Realizando as mesmas competencias que
ten un xefe de departamento nun instituto
de ensinanza secundaria en Galicia,
engadindo que este é un centro integrado 
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e, polo tanto, amplíanse a ensinanza infantil 
e primaria.
Por outra banda, hai que participar 
na difusión da lingua e a cultura españolas
en distintas actividades escolares 
e extraescolares.

5 Como é o seu alumnado? (refírome a
características xerais: nacionalidade,
clase social, necesidades educativas
especiais, ensino bilingüe,
actividades extraescolares)

O noso alumnado é portugués e español 
na súa maioría, pero contamos tamén con
angolanos, arxentinos, austríacos, belgas,
brasileiros, búlgaros, colombianos, cubanos,
chilenos, italianos, mexicanos, peruanos,
rusos e uruguaios. Son de clase social
media-alta. Os que non son españois pagan
pola súa educación. O ensino bilingüe
comezou este ano escolar en primaria coa
materia de Xeografía e Historia de Portugal,
impartindo dúas horas semanais e mais

outras catro de lingua portuguesa. En
secundaria danse catro horas semanais
como lingua oficial do país. As demais
materias impártense en español agás as
linguas estranxeiras: francés e inglés.

As actividades extraescolares son
constantes, tanto no mesmo país como 
en España, Reino Unido e Francia.

6 Podería dicirnos, grosso modo, 
as diferenzas e semellanzas 
do sistema educativo galego 
co do país de destino?

No campo no que traballamos estase
impartindo o mesmo currículo ca en
España. O sistema portugués está
atravesando tamén unha época de cambio.
Posiblemente no portugués hai menos
disciplinas e mellor distribuídas.

7 Que tipo de valores están presentes
na sociedade do país onde vostede
está e que educación en valores 

se inculca aos nenos e nenas dende
as familias e as escolas?

Lisboa é unha cidade cun alto índice 
de inmigración, máis cosmopolita do
que Galicia en xeral. Iso vai contando 
na ensinanza. Por outra banda, 
a isto engádeselle a gran facilidade 
dos portugueses para as linguas.
Todo isto é un conxunto de valores que 
están favorecendo a formación. 
Unha sociedade aberta e culta favorece 
o crecemento de valores en todos os eidos
da vida da mocidade.

8 Recomenda esta experiencia
profesional e vital 
ao profesorado galego?

Eu recomendaría esta experiencia
profesional porque aprendes a vivir nun
mundo intercultural que te leva a saber
comprender e aceptar as persoas
diferentes a ti.

DATOS PROFESIONAIS
IDENTIFICATIVOS:

Tálida Ruiz del Árbol
Fernández

Posto docente que tiña en Galicia:

PES de Lingua e Literatura Española 
no IES Auga da Laxe de Gondomar, Pontevedra

Posto que ten no exterior: 
PES de Lingua e Literatura Española 
no Instituto Español de Andorra. 
Son a coordinadora da biblioteca do centro 
e este ano preséntome á Dirección.

1 Canto tempo leva vostede 
no exterior?

Este é o meu segundo ano en Andorra.

2 Como foi o proceso selectivo?
(refírome a atrancos da
convocatoria)

A verdade é que tiven sorte, aprobei a
primeira vez que me presentei, tamén é
certo que estudei bastante. Examineime a
principios de xuño, empecei a estudar en
marzo, unha media de tres horas diarias. 

A materia a estudar é moi pesada, 
o exame consta dunha parte teórica 
e un suposto práctico; na parte teórica 
as preguntas son sobre lexislación
educativa española e no suposto práctico
hai que desenvolver como levaría á aula
uns temas determinados: atención á
diversidade, coeducación… pero
exemplificado nun centro educativo 
do país ao que unha quere marchar.

3 Canto tempo lle levou o seu proceso
de adaptación ao país e á escola?

O primeiro trimestre foi moi duro, 
tanto no plano profesional como persoal. 
No eido profesional levaba moitos anos 
no mesmo centro en Galicia, era un centro
tranquilo e no que xa non tiña que
demostrar nada a ninguén porque todo o
mundo sabía como facía o meu traballo e
como me desenvolvía. No centro novo tes
que facerte cun oco, que saiban como es,
facerte respectar polo alumnado, adaptarte
aos novos/as compañeiros/as, aos novos
horarios… O centro de Andorra 
non é un instituto fácil e os primeiros
meses foron duros.
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No eido persoal separoume dos meus
fillos, ao principio veu a miña parella
comigo pero despois marchou. Andorra é
un país pequeno, moi illado. Tamén ten a
vantaxe de que a maioría dos docentes
chegamos ao país nunha situación vital
parecida, polo que moitas veces vivimos
coma se estivésemos gozando unha
ERASMUS para adultos: saímos moito,
facemos moitas viaxes, levamos unha vida
social intensa. 

4 Como é o seu traballo diario 
na escola onde está?

Eu traballo nun centro español, polo que 
o sistema educativo é o mesmo e a materia
a explicar tamén; pero o traballo é máis
complicado, non só se traballa na aula, 
hai máis actividades extraescolares, máis
compromisos laborais: reunións de
coordinación coas escolas españolas 
de primaria, xornadas cos outros sistemas
educativos, conferencias, concertos,
concursos literarios… e temos unha
obriga, non explícita, pero si real, 
de acudir a estes foros.

5 Como é o seu alumnado? (refírome a
características xerais: nacionalidade,
clase social, necesidades educativas
especiais, ensino bilingüe,
actividades extraescolares)

O alumnado do Instituto Español de Andorra
é de nacionalidade española (ao redor
dun 50%), de nacionalidade portuguesa 
(en torno a un 30%) e o resto, de
nacionalidade andorrana e de América
Latina. As familias son de clase obreira, 
son inmigrantes que veñen a Andorra para
traballar na construción, na hostalaría… 
O nivel académico do alumnado é baixo 
e o interese polo estudo, pouco…

6 Podería dicirnos, grosso modo, 
as diferenzas e semellanzas do
sistema educativo galego co do país
de destino?

En Andorra conviven tres sistemas
educativos públicos e gratuítos: o sistema
educativo francés, o sistema educativo
andorrano e o sistema educativo español. 
O sistema educativo andorrano existe
dende 1992, e cada vez vai levando máis
alumnos. Nós impartimos un currículo
adaptado, o propio do sistema educativo
español pero con cinco horas máis, tres
horas de catalán e dúas de historia
andorrana, isto fai que o noso alumnado
reciba 7 sesións de clase de 55 minutos
cada unha ao día. É un horario esgotador
que fai que moitos alumnos terminen por
abandonar os estudos. O sistema
educativo andorrano é moi similar ao
español, de feito a división do ensino é
igual: primaria (de 6 a 12 anos),
secundaria (de 12 a 16) e bacharelato 
(de 16 a 18), as materias son moi
similares, o ensino é todo en catalán, 
xa que é o idioma oficial do país. 

O alumnado e os seus pais/nais 
elixen un sistema educativo ou outro
fundamentalmente pensando no idioma 
no que se queren desenvolver…

7 Ten algunha dificultade engadida 
no seu labor diario polo feito 
de ser vostede profesora?

Non entendo moi ben a pregunta, 
se é polo tema da discriminación feminina,
estou nun país de cultura occidental onde,
do mesmo xeito que en España, a maioría
do profesorado son mulleres.

8 Que tipo de valores están presentes
na sociedade do país onde vostede
está e que educación en valores se
inculca aos nenos e nenas dende as
familias e as escolas?

Andorra é un país que votou a súa primeira
constitución en 1992; isto, dalgún xeito, 
fai que sexa un país con certo déficit
democrático. A Igrexa posúe moito poder,
non en van un dos dous copríncipes 
de Andorra é o bispo da Seu d’Urgell. 

É un país conservador, os andorranos
relaciónanse pouco cos emigrantes.
Os valores que se inculcan tanto nas
escolas españolas como no instituto 
son os mesmos ca en España: 
a solidariedade, a igualdade, a non
discriminación, a importancia da cultura…
pero, como en España, os valores da escola
van por unha banda e os da sociedade 
por outra.

9 Recomenda esta experiencia
profesional e vital 
ao profesorado galego?

Si, é unha experiencia moi positiva, 
dende o punto de vista persoal coñécense
outras culturas, eu por exemplo sabía 
moi pouco da cultura catalá; trátase con
xente nova que te enriquece. Tamén 
está Francia moi preto, aprendín a esquiar,
vou a Barcelona con certa asiduidade… 
Ten as vantaxes e os inconvenientes 
dun país pequeno.

Dende o punto de vista profesional, 
no caso de Andorra é practicamente 
o mesmo que traballar en España, 
non hai moitas diferenzas, a diferenza
fundamental está, para ser sincera, 
no soldo.

Eu, dende logo, vou repetir experiencia 
e en canto volva a Galicia e pasen 
os tres anos que hai que traballar no interior
do país, volverei concursar para marchar 
a outro país; iso si, non repetirei Andorra,
aínda que teño moitos compañeiros que xa
viñeron traballar aquí dúas e tres veces.
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DATOS PROFESIONAIS
IDENTIFICATIVOS:

Víctor Manuel 
Sucasas Álvarez

Posto docente que tiña en Galicia:

Profesor de Linguas Clásicas, 
no IES de Chapela, Pontevedra

Posto que ten no exterior: 
Profesor de Linguas Clásicas en Bogotá

1 Canto tempo leva vostede 
no exterior?

Dous anos.

2 Como foi o proceso selectivo?
(refírome a atrancos da
convocatoria)

É bastante difícil, xa que hai moita xente
preparada, e con moitos puntos en
méritos. En Latín quedan 4 prazas 
no exterior: Londres, Andorra, Lisboa 
e Bogotá. Eu calculo que hai unhas 
50 persoas de Latín-Grego preparadas e
con posibilidades. Por iso en todo iso
tamén inflúe a sorte.

3 Canto tempo lle levou o seu proceso
de adaptación ao país e á escola?

Adapteime moi rápido. Posiblemente debido
á miña experiencia de mariño en épocas
anteriores ao ensino.

4 Como é o seu traballo diario 
na escola onde está?

O traballo é moi similar ao que
realizamos en España, pero hai moitas
actividades culturais nas que hai que
participar. Realmente estamos realizando
unha proxección da lingua e da cultura
españolas no exterior. Nós debemos
proxectar sempre unha imaxe digna 
e positiva de España. Xulgan o noso país
baseándose na nosa imaxe e liña 
de actuación.

5 Como é o seu alumnado? (refírome a
características xerais: nacionalidade,
clase social, necesidades educativas
especiais, ensino bilingüe,
actividades extraescolares)

Aquí o alumnado fala todo o castelán. 
Pero as súas razas son moi variadas, dende

un iraniano ata un norteamericano. 
Esta variedade é enriquecedora. 
O alumnado é de clase alta, xa que teñen
que pagar unha forte cota mensual. 
Faise tamén unha coidadosa selección 
en canto a capacidades, polo que a
atención á diversidade non ten moito
sentido. Realmente formamos persoas 
para que cheguen a ser importantes en
Colombia e no mundo enteiro. En definitiva,
trátase de crear lazos culturais que a longo
prazo frutifiquen en lazos económicos e no
benestar de ambos os pobos.

6 Podería dicirnos, grosso modo,
as diferenzas e semellanzas do
sistema educativo galego co do país
de destino?

Nós temos un sistema educativo que é
unha mestura entre o sistema educativo
español e o colombiano. Hai 12 graos,
como en España. En Colombia só hai 
11 graos. As materias que se imparten,
ademais das españolas, Xeografía e
Historia de Colombia, para iso temos
tamén profesores colombianos. Sobre todo
hai moitos talleres de formación, dende
talleres de deporte ata talleres de arte.
Competimos cos demais colexios
internacionais de Bogotá, que todos teñen
un gran nivel. En canto á selectividade 
e ao ICFES (selectividade colombiana)
estamos situados a moi alto nivel. 

Por iso o goberno colombiano nos dá
“unha liberdade tutelada”, que nos 
fai moi autónomos en relación coas
inspeccións colombianas.

7 Que tipo de valores están presentes
na sociedade do país onde vostede
está e que educación en valores 
se inculca aos nenos e nenas 
dende as familias e as escolas?

Desenvolvemos unha transversalidade de
educación en valores. Aquí, debido ao alto
clima de violencia, pomos o acento na
educación para a paz, con actuacións no
ámbito do departamento e centro.

8 Recomenda esta experiencia
profesional e vital ao profesorado
galego?

Si, porque é enriquecedora para a vida
dunha persoa. Coñécense outros mundos,
outras historias. Os compañeiros son das
diferentes partes de España, e cada un
conta a súa batalla.
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DATOS PROFESIONAIS
IDENTIFICATIVOS:

Ángeles Vilas González

Posto docente que tiña en Galicia:

Orientadora de educación primaria 
no C.E.I.P. “A Lomba” de Vilagarcía

Posto que ten no exterior: 
Mestra de ed. primaria (5º curso)
Instituto Español de Lisboa “Giner de los Ríos”

1 Canto tempo leva vostede 
no exterior?

É a primeira vez que estou traballando no
exterior. Este é o quinto curso.

2 Como foi o proceso selectivo?
(refírome a atrancos da
convocatoria)

Para poder participar no concurso destas
prazas hai que contar cunha antigüidade 
de tres anos como funcionaria de carreira 
en activo e coñecer o idioma do país 
para o que concursas. O procedemento 
de selección consta de dúas fases:
A) Fase xeral
Valóranse os méritos que se especifican nun
baremo publicado. A súa valoración é de
cero a dez puntos. Para superar esta fase
hai que acadar un mínimo de catro puntos.

B) Fase específica
Faise un exame, que consta de dúas partes:

a) Cuestións de contido teórico 
b) Un suposto práctico

As prazas recaerán sobre o/a candidato/a
con maior puntuación sumados os
resultados finais das dúas fases.

3. Canto tempo lle levou o proceso 
de adaptación ao país e á escola?

Iso depende de cada persoa e do contexto
en que se atope. No meu caso o período 
de adaptación ao país foi moi rápido. 
Ao centro foi un bocadiño máis longo.
Porque imaxinas que, ao ir a un centro de
“excelencia”, ou iso é o que che din, vas
dispoñer de máis recursos, pero cando
cheguei non foi así. O colexio do que
procedía dispuña duns recursos materiais
moito mellores. Por exemplo, tiña unha
biblioteca de educación primaria espléndida
e estaba moi ben dotado en informática.
Nestes dous aspectos, como noutros, 

os recursos do IEL eran bastante inferiores,
pódese dicir que moi cativos. Nestes catro
últimos anos a situación mudou moito e
hoxe está ben dotado nestes aspectos.
Por outra parte estás adaptándote
constantemente aos compañeiros/as, xa
que cada curso marchan uns e chegan
outros novos.

4. Como é o seu traballo diario 
no instituto onde está?

Igual ca en Galicia, coa diferencia de que
aquí a implicación nas actividades
complementarias e extraescolares é maior.
Ademais, este ano celébrase o 75
aniversario do instituto, polo que hai
numerosas actividades extraescolares.
Outra diferenza é que aquí a xornada 
é partida, é dicir, hai aulas pola mañá 
e pola tarde. A relación cos compañeiros/as
é máis intensa, polo que tamén se
maximizan os problemas. 

5. Como é o seu alumnado?

En xeral, o alumnado pertence a unha
clase social media alta.
En canto a nacionalidade, hainos españois
(arredor dun 31%), portugueses (31%),
españois-portugueses (27%) e tamén
doutras nacionalidades.
Hai alumnado con necesidades educativas
especiais, pero moi pouco.
As clases impártense todas en español. 
As materias a estudar son as mesmas 
ca en Galicia, pero aquí en vez de lingua
galega impártese lingua portuguesa.

6. Podería dicirnos, grosso modo, 
as diferenzas e semellanzas do
sistema educativo galego co do país
de destino?

O ensino que se imparte no Instituto Español
de Lisboa non segue as pautas do sistema
educativo portugués, senón do sistema
educativo español, xa que é un centro
dependente do MEC de España, homologado
polo Ministério de Educação Português.

7. Que educación en valores se 
inculca aos nenos dende a familia 
e dende a escola?

En canto ás familias que coñezo, cabe
destacar o grande interese que senten 
polos estudos dos seus fillos/as,
axudándoos na casa e colaborando
continuamente co profesorado, así como 
o respecto polo profesorado.
Tamén me chama a atención a toma de
conciencia no uso adecuado da auga como
ben prezado e como llelo transmiten aos
seus fillos/as.
No noso nivel, este curso estamos a participar
no proxecto “A chegada do outro…” coa
finalidade de dar a coñecer as diferentes
realidades culturais. O programa está dirixido
polo Instituto Internacional de Teatro do
Mediterráneo e nel están participando varios
países, polo que estamos a afondar na
interculturalidade como camiño para a paz.
Para iso realizamos unha serie de actividades
como cancións, contos, textos realizados polo
propio alumnado que despois representan por
medio de monicreques, actividades con
fotografía e a súa descomposición. 
O alumnado tamén se cartea con institutos 
de Cuba e Casablanca. Unha narradora
pertencente ao IITM visítanos cada trimestre.

8. Recomenda esta experiencia
profesional ao profesorado galego?

Si, porque supón un enriquecemento
persoal: dáche a posibilidade de coñecer
outro país cunha visión máis ampla que
cando es turista. Convives no traballo con
compañeiros de diferentes comunidades
autónomas con visións tamén distintas.
Aprendes a valorar máis o teu. No concurso
de traslados todos os compañeiros/as das
diferentes comunidades autónomas
coincidían en que o sistema que mellor
funcionaba, neste aspecto, era o galego. 
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Ana Gulías-Troitiño
IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

1. PLANIFICACIÓN DO PROXECTO

a. Identificación de obxectivos: 
a idea era partir dos gustos do alumnado,
seleccionando personaxes de cómic, 
e buscar información sobre estes. 

b. Deseño do contido: mediante 
o remuíño de ideas, e coa guía do
profesorado titor, establecéronse os
aspectos que cumpría tratar no proxecto;
dende a orixe do cómic, personaxes máis
representativos, estilos (satírico, aventuras,
humor, ficción científica…), temática, datos
curiosos, autores destacados, deseño do
formato do traballo final (murais, colaxe,
Power Point, cómic feito polos alumnos e
alumnas), actividade específica sobre cómic
galego para o Día das Letras Galegas…

Para facilitar o seguimento realizouse 
un cronograma trimestral do traballo: 

1º trimestre

❚ Planificación do traballo.

❚ Recollida e selección de información 
(pola internet, con material propio 
do centro ou do alumnado, lecturas,
pequenos monográficos a cargo 
dos titores…).

❚ Inicio do traballo na biblioteca: zona cómic.

O proxecto interdisciplinario vén definido como un achegamento
conxunto e compartido aos saberes das demais áreas do currículo;
búscase traballar a multiplicidade nos saberes para facilitar un
coñecemento máis global e incidir nas competencias básicas que
debe acadar o alumnado ao remate da secundaria.

No noso centro realizamos un traballo de investigación en equipo
arredor dun eixe temático concreto: o mundo do cómic. Estimamos
que este recurso era motivador e de interese para o alumnado 
(a gran maioría leu algún, ou coñece algunha adaptación 
televisiva, cinematográfica…) e que conectaba con aspectos
lúdicos e aprendizaxes previas dun xeito ameno e atractivo.

Por iso consideramos un proxecto igual para os diversos grupos 
de 1º de ESO no que se traballaron competencias básicas como a
comunicación lingüística, matemática, tratamento de información 
e competencia dixital, competencia cultural e artística, social 
e cidadá, aprender a aprender, autonomía e iniciativa persoal,
interacción co medio físico e natural a través da realización 
de diversas actividades relacionadas co cómic.
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❚ proceso de elaboración do proxecto:
participación do alumnado, nivel de
creatividade, capacidade de traballo en
grupo e autonomamente, que se cumpran
os prazos e obxectivos propostos,
capacidade emprendedora, TDD… 

❚ o produto final: formatos de presentación,
uso e variedade de fontes e recursos, 
nivel de impacto e grao de satisfacción 
no alumnado, opinión dos docentes
colaboradores, corrección na expresión
oral e escrita, axeitamento do uso de
recursos gráficos e/ou audiovisuais…

❚ o nivel de contribución 
ás competencias básicas
A primeira valoración das actividades
incluídas no proxecto interdisciplinario,
tanto por parte do alumnado coma dos
docentes implicados, é positiva. Destacan
as prácticas e a decoración da biblioteca
como as favoritas do alumnado.

Esta experiencia pretende amosar un xeito
ameno de interpretar esta nova materia edu-
cativa: os núcleos temáticos poden ser varia-
dos, pero o fundamental é respectar a opinión
e interese do alumnado, xa que un alumnado
motivado é receptivo a novos cambios, amosa
máis iniciativas e as súas producións finais
son máis enriquecedoras e creativas.

2º trimestre

❚ Elaboración do primeiro borrador sobre
os personaxes e busca de nova
información mediante TIC. Experiencias
prácticas a cargo dos docentes de
tecnoloxía, plástica… 

❚ Continuación de habilitación 
da zona cómic.

3º trimestre

❚ Monográfico sobre o cómic en galego
coincidindo co Día das Letras Galegas
(mural/colaxe).

❚ Elaboración e presentación do proxecto
final: carteis, murais, cómic a cargo dos
alumnos e alumnas, presentación breve
en Power Point a cargo do alumnado.

❚ Inauguración da zona cómic.

Tamén se inclúe o traballo de habilitación
da zona cómic, dentro dun proxecto de
dinamización da biblioteca: por iso se
adquiriu novo material para fomentar o
uso das instalacións como lugar de lecer,
dispuxéronse asentos máis apropiados
para a lectura e decorouse coas
caricaturas e debuxos de personaxes
feitos polo alumnado na clase de plástica.

2. ORGANIZACIÓN

a. Espazos: os lugares empregados 
na hora lectiva semanal dedicada a esta
materia foron a clase, a biblioteca, 
a sala de informática, a aula de plástica 
e a de tecnoloxía. 

b. Recursos humanos: os/as titores/as
coordinaban a actividade coa
colaboración de varios docentes; no caso
de Tecnoloxía, co traballo con 
superheroes e os seus poderes, fixéronse
demostracións prácticas de aspectos
físicos como rapidez, resistencia, forza...;
en Ciencias Sociais e Xeografía
traballouse co personaxe de Tintín e as
súas viaxes polo mundo; en Galego fíxose
a corrección dos traballos para a súa
presentación; en Plástica e Visual
realizouse o deseño dos personaxes para
habilitar unha zona da biblioteca escolar
como “zona cómic”…

3. AVALIACIÓN

Aínda que o alumnado non ten nota 
no boletín de actas, realizouse un
documento informativo que reflectía 
os seguintes aspectos: 
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Berta Blanco de la Piñera
CEIP Ibáñez Martín (Ferrol)

Sabemos que é importante achegar o
alumnado á realidade do noso mundo e, por
tanto, á pluralidade de culturas que conviven
no noso planeta. Neste caso, trasladámonos a
coñecer a cultura saharauí dos Campamentos
de Refuxiados de Tindouf (Alxeria).

A experiencia xorde por mor dunha viaxe
que unha das mestras de Pedagoxía

Terapéutica fai no mes de decembro de
2007 aos campamentos de refuxiados, 
coa ONG Solidariedade Galega co Pobo
Saharauí. A partir de aquí, organizamos 
no centro CEIP Ibáñez Martín de Ferrol 
unhas xornadas sobre o Sáhara: Coñecemos
o pobo saharauí. As actividades estiveron
destinadas á etapa de primaria cunha
duración dunha semana.

A experiencia que recollo neste artigo son unhas xornadas que fixemos no meu
actual centro de traballo sobre o pobo saharauí. A iniciativa xorde por mor dunha
viaxe que fixen aos campamentos de refuxiados saharauís en Alxeria. Contamos 
coa colaboración de dúas ONG, unha delas cun contacontos. Tamén os nenos e as nenas
coñeceron a problemática e costumes deste pobo, a través dunha presentación en
Power Point, das moedas, area, xoias, vestimenta… Todos estes aspectos
quedaron recollidos en varios murais que se colocaron no centro.

Mestra no campamento de refuxiados saharauís en Tindouf (Alxeria).

Achegamos o Sáhara 
ás aulas
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Contamos coa colaboración da ONG
Solidaridad Internacional, que facilitou 
unha contacontos, quen de forma activa 
fixo participar os nenos e nenas na
representación dun conto popular do
Sáhara: Ioha e o home da cidade. 
Nel promovíanse valores de tolerancia,
respecto e amor e gusto polo propio.

Con esta actividade, abrimos as xornadas
no segundo ciclo. No primeiro ciclo, dende
o centro, introduciuse a temática facendo
unha adaptación do libro: Sabe salado!,
proxectado en formato dixital.

O núcleo central da actividade era coñecer
todos aqueles aspectos importantes deste
pobo, e responder así cuestións relativas a:
por que os saharauís non viven no seu país
e Alxeria cédelles o seu territorio para estar
como refuxiados?, cando volverán?, 
quen lles proporciona a alimentación?…

Comezamos dicindo que os campamentos
de refuxiados conservan os nomes
orixinarios das cidades do Sáhara
Occidental, ocupado dende hai máis de
trinta anos por Marrocos; así, atopamos
entre a inmensidade da hamada alxeriana,
El Aaiún, Smara, Auserd, Dagla… Cada
unha destas provincias está conformada
por “dairas”, que son vilas, á súa vez
organizadas en barrios: barrio 1, barrio 2…

As familias saharauís viven en “haimas”,
tendas de campaña dunha soa
dependencia e con alfombras para cubrir 
o chan. Ademais as nenas e nenos máis
pequenos axudan as persoas máis vellas a
cavar na area e a formar bloques de arxila
que secan ao sol para construír os “béits”,
que son casiñas de adobe.

O alumnado tamén sentiu curiosidade 
por ver como os saharauís transportan 
as súas mercadorías nun burro cun carro
sinxelo e tamén en vellos todoterreos. 
O alumnado non podía imaxinar que
existisen gasolineiras onde o combustible
se almacena en bidóns e se verte nos
coches utilizando unha simple botella 
de colo ancho.

Se sinxela era a gasolineira, máis aínda, se
cabe, os trebellos cos que xogan os nenos
e nenas, rodas e carriños feitos con lata. 

Na era das novas tecnoloxías o noso
alumnado do colexio non podía imaxinar
que aínda hai rapaces da súa idade que
non teñen xoguetes.

Entre as peculiaridades deste pobo,
atopamos o ritual do té; é curioso pensar
que cando che apetece tomar té, 
tes que tomar tres, se non ofenderás 
a quen o preparou. Din os saharauís 
que o primeiro té é amargo como a vida,
o segundo doce como o amor e o terceiro
suave como a morte.

Un dos aspectos que máis sorprenderon 
o alumnado é que os saharauís 
estudan a primaria nos campamentos,
pero que para estudar a secundaria
marchan a internados en Alxeria e só van 
á súa casa pasar o verán. O goberno de
Alxeria, de forma solidaria, financia tanto a
estancia como a formación académica
destes mozos e mozas. Outros rapaces
saharauís deciden ir estudar a Cuba 
cunha bolsa deste goberno, para ter unha
formación universitaria; nestes casos están
quince anos sen visitar a súa familia. 
Malia esta dureza, son moitos os que
toman a decisión de ter unha boa
formación académica para estudaren
medicina, maxisterio ou enxeñería, 
co fin de mellorar o seu país.

Nestas xornadas, o alumnado mostraba
inquietude por saber por que os nenos e as
nenas van descalzos, cal é a moeda do
Sáhara ou que alimentos toman. Intuían que
a dieta básica sería a base de lentellas,
arroz e pasta, xa que son os alimentos que
se envían como axuda humanitaria. Malia
que nos campamentos as familias adoitan
ter algunha cabra, non é habitual que a
xente coma carne, xa que utilizan os
animais para obter leite. A carne de camelo
e a froita son produtos de luxo e só se
toman en festas especiais como unha voda
ou a festa que se celebra á fin do Ramadán. 

As cabras, pola falta de alimento, comen 
o cartón das caixas que conteñen axuda
humanitaria; tamén comen roupa vella e lixo.

As temperaturas no deserto alcanzan 
os 53 graos, o que repercute non só na
deshidratación, senón tamén en problemas
oculares, pola intensidade dos raios do sol.

Representación dun conto da 

ONG Solidaridad Internacional

Aula dun colexio de educación primaria.

El Aaiún, un dos campamentos de refuxiados.

Murais feitos polo alumnado.

SAUDIÑA (93-176) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  14:00  Página 103



En cada campamento hai un dispensario e
en cada provincia un hospital. A sanidade
é precaria en canto a medicinas e material
hospitalario, pero a formación do persoal
sanitario é boa, complementada pola visita
continua de comisións médicas doutros
países cooperantes.

Ante a ausencia de auga no deserto,
camións cisterna transpórtana dende
Alxeria ata os campamentos. Cada familia
almacena a súa auga nun pequeno
depósito ao que recorre para coller auga
para beber, asearse, cociñar e 
lavar a roupa.

Outra das actividades que fixemos co
alumnado foi a de experimentar como é a
vestimenta dos saharauís. Así, en cada aula,
as nenas eran vestidas coa “melfa” e os
nenos co “licem” e o “dárrá”. Os homes do
deserto cobren o rostro co “licem” para
protexerse do sol e das tormentas de area.

Para concluír as xornadas, plasmáronse 
en debuxos diversos elementos 
do Sáhara: os xoguetes que fabrican 
os nenos e nenas, as vivendas, o ritual do
té, os hospitais, as escolas…

Así quedou recollida nuns murais a
experiencia de achegar os estudantes 
a outros países e costumes, potenciando
sempre a solidariedade e a tolerancia, xa
que coñecer outras formas de vida en
lugares onde a xente pasa verdadeira
necesidade fai tomar concienciar da
necesidade de relación e colaboración
entre os distintos pobos para eliminar as
desigualdades entre o norte e o sur. Así
mesmo, é importante que, a pesar das
pequenas diferenzas culturais, os nenos e
nenas saiban que todas as culturas son
igual de respectables e válidas.

Está á disposición de todos vós a presentación 
en PowerPoint do pobo saharauí. Podédesvos pór en
contacto connosco no mail: bbpinera@edu.xunta.es

Neno gozando co seu xoguete, unha roda.
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Mª de la Oliva Blanco Díez
Orientadora CRA Nosa Sra. do Faro 
e do CEIP As Forcadas (Ponteceso)

1. QUEN SOMOS

O CRA Nosa Señora do Faro está situado 
na localidade de Ponteceso (A Coruña). 

Neste curso, contamos con sete escolas
unitarias espalladas ao longo do concello de
Ponteceso. Todas as escolas escolarizan
nenos/as de educación infantil e primaria,
agás as escolas de Ponteceso e Tella, que
teñen só nenos/as de Educación Infantil.

O noso alumnado entra na escola aos 
3 anos de idade e recibe unha educación
que abrangue todos os aspectos do
currículo, ademais de traballar os valores,
novas tecnoloxías e colaboración 
coas familias. 

2. POR QUE FIXEMOS 
ESTE PLAN DE CONVIVENCIA

No presente curso, o CRA está formado 
por sete escolas unitarias distribuídas por
todo o concello e distantes entre si un
mínimo de cinco quilómetros. O número de
alumnado e niveis en cada unha delas é
variado. Nalgunha delas é escaso, polo 
que xurdiu a necesidade de preparar un
plan de traballo para fomentar a relación
entre os nenos e nenas con outros da súa
idade, xa que os recursos do centro e a
implicación da comunidade educativa en
xeral son moi bos. 

Tendo en conta o anteriormente citado, 
nunha das reunións semanais do claustro 

de profesorado, o Departamento de
Orientación propuxo a creación dun proxecto
de convivencia no que todos os nenos/as do
CRA mellorasen a súa relación social entre
eles/as e aumentasen os seus lazos de unión. 

Consideráronse as necesidades para
traballar, que a modo de resumo podemos
enunciar así: o aumento de relación social
entre os nenos/as, introducilos e practicar
habilidades sociais importantes para a vida
en convivencia cos valores que isto implica,
e algo moi importante, que é o traballo 
en equipo tanto para os/as nenos/as 
coma para as mestras. 

Decidiuse levar a cabo o proxecto, posto
que contamos cunha serie de aspectos
moi positivos e a favor del. Por citar algún,
podemos falar dos seguintes: 

❚ Positivo ambiente e relación de traballo
entre as mestras. 

❚ Agradable relación e colaboración 
por parte das familias.

❚ Flexibilidade entre compañeiros/as 
e capacidade de adaptación.

E sobre todo, algo a destacar, que é o
entusiasmo e a ilusión por parte de todas as
mestras que estamos no CRA.

Outro dos aspectos que nos levou a facer
este proxecto é a creación do Observatorio
e o Plan de Convivencia de centro, 
debido á importancia de preparar o noso

O proxecto CRA. Convivimos, rimos e aprendemos é un proxecto de convivencia que se leva a cabo
durante os cursos 2007-2008 e 2008-2009. A súa finalidade principal é a educación nas habilidades
sociais e valores de convivencia para o alumnado que aprende nas nosas escolas unitarias e precisa
pór en práctica en distintos contextos. 

Neste artigo descríbese o proxecto, así como a valoración do primeiro ano no que se leva a cabo.

Con este documento, pretendo transmitir a nosa experiencia a todos os CRA de Galicia e reflectir en
poucas palabras os bos resultados obtidos, así como a satisfacción de toda a comunidade educativa.

Rimos e aprendemos
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alumnado para unha vida en comunidade
cos valores propios dunha sociedade
democrática e equitativa. 

3. OBXECTIVOS, CONTIDOS 
E ACTIVIDADES

Non vou escribir neste artigo todos os
obxectivos e contidos que pretendemos
traballar, pero si vou dicir que todo o que 
nos propoñemos para este proxecto vai
encamiñado cara á formación de
cidadadanía con habilidades para establecer
relacións sociais e valores destinados a
unha convivencia de diálogo e de paz na
sociedade actual. 

Neste cadro podemos ver un resumo
dalgúns dos obxectivos e contidos a
traballar e a relación entre eles.

Coñecer 
novos 

compañeiros/as.

Establecer, 
coñecer e levar a cabo

unhas normas de
convivencia 

e relación social.

HABILIDADES SOCIAIS
Saúdo

Presentación
Sorriso
Mirada

HABILIDADES SOCIAIS
Diálogo

Normas sociais

VALORES
Amizade

Vida en sociedade

VALORES
Compromiso

Respecto
Comportamento

positivo

CONTIDOS

106

OBXECTIVOS

SAUDIÑA (93-176) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  14:00  Página 106



As actividades do noso proxecto son
elaboradas indistintamente polas mestras
do equipo educativo e compartidas polas
diferentes unitarias. 

Todas elas van encamiñadas á aprendizaxe
das habilidades, normas e valores sociais
propicios para a vida en sociedade. 

Proxectamos o traballo e o xogo cooperativo
como algo moi importante, xa que neste
tipo de actividade póñense en práctica
moitos dos contidos que pretendemos co
noso proxecto.

Á súa vez utilízanse as novas tecnoloxías
como instrumento de traballo,
principalmente o encerado dixital. 

Un dos nosos fins é que estas actividades
que inclúe o proxecto CRA sexan
motivantes, variadas e divertidas, 
de xeito que leven a aprender, 
adquirir coñecementos e valorar a
convivencia de paz e a relación cos demais
como algo moi enriquecedor para a vida. 

4. METODOLOXÍA DE TRABALLO. 
AS XORNADAS DE CONVIVENCIA

A metodoloxía de traballo neste 
proxecto céntrase no que denominamos 

Xornadas de Convivencia. Estas xornadas
consistirán, a maioría delas, na convivencia
de dúas das unitarias durante toda unha
xornada lectiva. Estas xornadas irán
variando en canto á combinación das
unitarias, de xeito que, ao finalizar 
os dous anos académicos que comprende
o proxecto, cada unha delas pasase 
polas outras. 

Nestas xornadas de convivencia, preténdese
seguir o horario da unitaria na que se
celebra. Non obstante, este horario en
ocasións variará un pouco co obxectivo de
introducir nesa xornada actividades de
Educación Artística, Educación Física e/ou
Inglés, co fin de realizar un maior número
de actividades motivantes e variadas para
o alumnado. As horas nas que non teña
lugar ningunha das áreas mencionadas,
levarase a cabo a xornada como calquera
outro día, coa diferenza de que contamos
cun maior número de alumnado e de
profesorado. Nestes días fomentarase
sobre todo o traballo en equipo e 
levaranse a cabo actividades destinadas 
á consecución dos obxectivos que inclúe 
e persegue o proxecto CRA. 

A maiores faranse varias xornadas de
convivencia nas que se reunirán todas as
unitarias para pasar unha xornada lectiva. 

No calendario de actividades, vese que
algunhas destas xornadas coinciden 
co día ou semana dedicado a algún valor
importante da sociedade. Este é un
referente para basearnos nas actividades 
a celebrar ese día, sen que teñan 
que restrinxirse a ese aspecto. 
Abaixo vemos un cadro con dúas das
xornadas de convivencia:

4. VALORACIÓN DO TRABALLO 
LEVADO A CABO

Nesta alínea quero destacar o positivo
destas xornadas de convivencia, non só
para o alumnado, senón para toda a
comunidade educativa. 

Os alumnos/as están coñecendo os
seus compañeiros/as, así como outras
situacións educativas e o traballo en
equipo e cooperativo, e pondo en
práctica as distintas habilidades
sociais que pretendemos traballar.

Os pais/nais coñecen tamén o resto da
comunidade educativa, ademais de
levarse a cabo unha xornada para eles
en colaboración coa empresa XENEME,
que impartiu un obradoiro dinámico e
participativo de escola de pais e nais
no referente á transmisión de valores
e normas para os seus fillos e fillas.

As mestras do CRA somos as máis
satisfeitas con este traballo, posto que
compartimos algunha xornada de
traballo, achegamos cada unha un
grao de area para que os nosos nenos
e nenas saian enriquecidos do que son
as Xornadas de Convivencia. 

Animamos a todos os CRA de Galicia a
levalo a cabo, xa que supón un traballo
conxunto entre todas, que nos
transmitimos os coñecementos, as
actividades, as impresións e, sobre
todo, a ilusión dun traballo en equipo
para o ben do noso alumnado.

XORNADA Nº DATA COINCIDE CON… VALOR HABILIDADES SOCIAIS CONVIVEN… LUGAR

1 25-10-2007 Día Presentación, Campara-Brantuas Campara
das Nacións Coñecerse conversación Pazos-Tallo Pazos

Unidas saúdos Ponteceso-Xornes Ponteceso

5 30-1-2008 Día escolar Empatía, Pazos-Campara Pazos
da non violencia Paz sorriso, Xornes-Tallo Xornes

e a paz axuda Ponteceso-Brantuas Ponteceso
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Francisca Vega Mondelo
Xefa do Departamento de Tecnoloxía
IES O Couto (Ourense)

A idea de participar no concurso
Consumópolis xurdiu ao elaborar a
programación de Tecnoloxía para o
primeiro ciclo da ESO. Este concurso
permitíanos abordar de forma orixinal e
diferente á habitual os contidos
correspondentes ás novas tecnoloxías e
posibilitaba que o alumnado se formase 
en valores ao tempo que adquiría as
capacidades propias da área.

Como coordinadora do alumnado
participante nas tres edicións do concurso,
vou relatar a experiencia e o traballo
desenvolvido ao longo da segunda edición
do concurso Consumópolis.

Os participantes no Consumópolis 2
foron os alumnos e alumnas de 2º de ESO
do IES O Couto, que xa participaran na
edición do ano anterior e coñecían
perfectamente a dinámica do concurso.

O primeiro que fixen foi realizar o rexistro, 
5 alumnos por equipo que debían escoller
un nome para o equipo e un nick para cada
participante. Unha vez constituídos os
grupos, estes elaboraron a súa propia
estratexia para afrontar as dúas fases do
concurso, baixo as directrices do profesor.

DESENVOLVEMENTO DA PRIMEIRA FASE
(outubro a xaneiro)

As actividades da primeira parte consistiron
sempre na resolución de diversas probas
de carácter pedagóxico e lúdico que se

presentan aos participantes durante 
o desenvolvemento do xogo interactivo 
a través da internet. O primeiro que fixen 
foi informar o alumnado da existencia das

fichas pedagóxicas (que abordan os
contidos que se preguntan no xogo),
dispoñibles na internet, e fíxose unha
repartición destas entre os membros de
cada equipo de forma que cada un deles
debía especializarse nun ou dous temas, 
e elaborar un resumo (alimentación, 
ocio e tempo libre, enerxía, comercio xusto,
ecoloxía e consumo, etc.). Recordeilles
tamén que, en caso de dúbida, recorresen
ás páxinas web que se recomendaban en
cada unha das fichas.

O concurso Consumópolis xa é todo un clásico no IES O Couto. 
Dende o departamento de Tecnoloxía e dende a dirección do centro anímase 
os alumnos e alumnas a participaren neste concurso que utiliza as novas
tecnoloxías e a Internet para formar consumidores responsables.

O Consumópolis 
no IES O Couto
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Esta fase transcorreu sen demasiados
incidentes, xa que os alumnos e alumnas
tiñan a experiencia do ano anterior,
coñecían a dinámica do concurso, 
estaban familiarizados cos contidos 
e a súa temática.

DESENVOLVEMENTO DA SEGUNDA FASE
(xaneiro a marzo)

A segunda fase resultou bastante máis
espiñenta, sobre todo pola complexidade, 
a gran cantidade de actividades para
desenvolver (slogan, cartel publicitario,
folleto informativo, anuncio de TV, 
anuncio de radio) e o pouco tempo 
do que dispoñiamos; tratábase de elaborar
unha campaña publicitaria que fomentase
os valores do consumo responsable.
Elaborei un esquema de prazos de entrega
das distintas actividades e déillela aos
alumnos e alumnas pero, a pesar da
experiencia do ano anterior, moitos equipos
non cumpriron os prazos marcados.

1) Elaboración do slogan
Esta foi, sen dúbida, unha das actividades
máis divertidas e creativas para o alumnado.
Decidín que cadaquén debía pensar pola
súa conta 5 slogans que despois se porían
en común, para construír o slogan definitivo.
Este debía marcar todo o deseño da
campaña publicitaria e nel investíronse
moitas sesións ata conseguir o definitivo. 

Pedín aos equipos que concretasen as ideas
nas que se ían centrar e elaborasen toda 
a campaña a grandes trazos (bosquexos 
do cartel e tríptico, ideas e música para 
o anuncio de TV e de radio), xa que todo
debía estar perfectamente relacionado.

Así xurdiron “A que esperas? pon un 
R. Recicla, Recupera, Reflexiona, Razoa,
Reutiliza, Respecta, Reeduca…” do
equipo Reciclones, gañador do primeiro
premio a nivel nacional, “Vive consumista…
morre consumido” do equipo Neutrones,
que obtivo o segundo premio
autonómico,“Ata cando?” do equipo 
Os Vessuas, que alcanzou o terceiro premio
autonómico, “– é + se consomes con
calidade” do equipo Os Átomos,

“Se es consumista… rematarás
consumido” do equipo Goodconsum,
“Consumo responsable, vida saudable” 
do equipo Luces Brancas…

2) Elaboración do cartel publicitario

Unha vez ideado o slogan, a elaboración 
do cartel foi sinxela. Pedín a cada 
integrante do equipo que elaborase 
un deseño individual do cartel para
posteriormente pólo en común e decidir 
en grupo que ideas eran aproveitables.
Decidido o deseño e aprobado polo profesor,
un membro do equipo foi o encargado de
realizalo no programa Photoshop, para o que
foi necesario dedicar unhas sesións a
explicar o seu funcionamento.
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3) Elaboración dun tríptico informativo

A elaboración do tríptico foi a actividade
que menos os motivou. Tratábase de
resumir toda a información que adquiriran 
a través do xogo e dos resumos realizados 
a partir das fichas pedagóxicas. Decidín
que dous alumnos de cada grupo farían 
o tríptico nun programa de ordenador, o
QuarkXPress. Esta actividade resultoulles
bastante complexa debido, por un lado, 
á gran cantidade de contidos a resumir 
e, por outro lado, á propia complexidade 
do programa utilizado.

4) Elaboración dun anuncio de televisión

O que nun principio me parecía máis
complexo, non obstante non resultou 
selo para os alumnos e alumnas. Decidín
que dous alumnos de cada equipo se
encargasen da montaxe do vídeo; 
con todo, moitos equipos optaron 
por participar todos nesta actividade.

Explicóuselles o funcionamento do
programa Movie Maker de Windows para
que puidesen realizar a montaxe do vídeo e
pedíuselles que escollesen unha música
axeitada á mensaxe e imaxes transmitidas.

Debido á gran cantidade de equipos que se
presentaban, xurdiu a necesidade de que
todos os vídeos fosen diferentes, así que o
meu labor nesta actividade foi o de orientar
o alumnado: a algúns equipos propúxenlles
aproveitar o bo material fotográfico do que
dispoñían, a outros animeinos a realizar un

debuxo animado, xa que toda a súa
campaña se realizara a partir de debuxos
creados por eles mesmos…

5) Elaboración dun anuncio de radio

O anuncio de radio resultou ser a
actividade máis sinxela de todas. 
Unha vez realizado o anuncio de televisión,
o anuncio de radio era basicamente igual:
mesma música, mesma mensaxe.
Utilizouse a gravadora de sons de 
Windows para gravar o anuncio.

Destas cinco actividades preparouse unha
versión en castelán e outra en galego. Para
esta última contamos coa axuda do
Departamento de Lingua Galega do centro.

Foron moitas as ideas e o traballo, os
nervios, as présas de última hora, as tardes
no instituto a maquetar. Así que dende aquí
as miñas felicitacións a todo o alumnado
por entregarse da forma que o fan, pola
ilusión coa que participan e por asombrarme
cada vez que vexo o que son quen de facer
cando teñen un interese real.
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Sofía García Querol
Ceip Sárdoma-Moledo (Vigo)

Ana Belén González Novoa
CEP Santa Tegra-Teis (Vigo)

Amalia Pérez Otero
CEIP Ramón y Cajal (Vigo)

Marta E. Reboreda Domínguez
CEP Santa Tegra-Teis (Vigo)

XUSTIFICACIÓN

Hoxe en día é indiscutible a importancia 
que ten o ámbito social no desenvolvemento
do ser humano. Porén, tamén é certo 
que as relacións interpersoais non 
sempre se producen da forma máis
axeitada, na maioría dos casos porque 
non estamos preparados para levalas a
cabo por falta de habilidades adecuadas,

ben por descoñecemento ou ben por
prexuízos sociais e culturais.

Na sociedade actual, cada vez máis plural,
parece mentira que o noso alumnado, que
non é máis ca o reflexo desa sociedade nun
contexto máis reducido, teña cada vez máis
dificultades para comunicarse e
relacionarse co seu grupo de referencia,
polo menos de maneira que este vínculo

A socialización como
base da convivencia

UNHA EXPERIENCIA PEDAGÓXICA ENTRE CENTROS

O noso grupo de traballo, formado por mestras do CEIP Ramón y Cajal e o CEP Santa Tegra-Teis de Vigo, 
partiu da base de que a escola é un axente prioritario de socialización. Neste senso –e baseándose nunhas
necesidades detectadas– tentamos fomentar que a interculturalidade e a convivencia entre o alumnado 
non sexa un obstáculo nas relacións sociais, senón un factor favorecedor e de enriquecemento. 

Partiuse dun traballo paralelo durante todo o curso en ambos os colexios: coas mesmas actividades e igual
desenvolvemento. Fomentamos o Correo Amigo, e culminamos o curso escolar cun día de Convivencia Intercentros. 

Traballar neste ámbito da socialización debe ser progresivo e continuado xa que, ás veces as boas actitudes 
obsérvanse a longo prazo.
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establecido sexa de beneficio para todas 
as partes implicadas.

Ante esta realidade coa que nos atopamos
todos os colegas de profesión, froito dunha
dedicación especial por parte do paradigma
ideolóxico e lexislativo que rexe o noso
sistema educativo actual, nace a
necesidade de traballar xuntos na busca 
de obxectivos comúns. Para acadar estes
obxectivos, debemos partir dunha praxe
educativa que favoreza ao máximo o
desenvolvemento social das nenas e nenos
como parte da educación integral. 

Só deste xeito se lles permitirá formar 
unha sociedade futura na que as bases 
se establezan en valores coma a igualdade,
o respecto, a pluralidade e a solidariedade.

Esta é, sen máis, a xustificación 
desta tarefa que nos propuxemos 
comezar a través dun grupo de traballo
que leva o título A SOCIALIZACIÓN COMO
BASE DA CONVIVENCIA, formado por
mestras de tres centros de ensino da
cidade de Vigo. 

O NOSO TRABALLO

A intención do proxecto deste grupo 
de traballo foi traballar directamente a
socialización cos alumnos e coas alumnas
con continuidade, co fin de favorecer a
interiorización de valores que promoven unha
convivencia axeitada, no só de xeito puntual
nunha conmemoración, por exemplo, senón
nas diferente facetas do proceso de ensino-
aprendizaxe (especialidades, titorías,
recreos…), e culminar o proxecto con
dinámicas de grupo nas que participase toda
a comunidade educativa, ademais dunha
convivencia intercentros como base dunha
sociedade plural.

Para facer efectiva esta intención,
elaboramos materiais e actividades 
coa axuda de vellas e novas tecnoloxías
(libros, EDI, presentación de Power Point,
carteis, vídeos…) sempre arredor da
temática da socialización.

Para levar a cabo isto fíxose necesario
detectar as necesidades que no ámbito 
da socialización presentaban as nosas

comunidades escolares: CEIP Ramón 
y Cajal e CEP Santa Tegra-Teis. 
Atopamos unha realidade educativa 
moi similar en ambos os centros, 
pois as necesidades educativas están 
moi presentes.

Sobre este contexto, quixemos traballar 
os contidos propostos elaborando materiais
e actividades para tres conmemoracións
distintas relacionadas coa socialización 
e a convivencia escolar:

— DÍA DA PAZ E A NON VIOLENCIA +
ENTROIDO (30 xaneiro)

— DÍA DA MIGRACIÓN E CONTRA 
A DISCRIMINACIÓN RACIAL (7 marzo)

— Actividade intercentros: 
DÍA DA CONVIVENCIA ESCOLAR (6 xuño) 

Para cada conmemoración, de acordo 
coas necesidades detectadas, deseñáronse
unhas actividades para desenvolver en
todos os niveis de e para os dous colexios.

Para acadar este obxectivo deseñamos un
traballo a través do desenvolvemento de
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tres unidades didácticas nas que os valores
humanos actuaron como base (respecto,
igualdade, paz, solidariedade, escoita…).
Cada unidade didactica traballouse durante
toda a semana nas aulas con distintas
actividades, e culminou en macroxornadas
nas que, de xeito lúdico e dinámico, en todo 
o colexio se fixeron notar todos os valores
que nós entendemos que favorecen 
a convivencia escolar.

Aínda que o proxecto é algo ambicioso 
–ata o punto de traballar, de xeito paralelo 
e simultáneo, alumnado e profesorado dos
dous centros ao longo de todo o curso
escolar–, puidemos acadar un obxectivo final:
xuntarnos os dous centros, CEIP Ramón y
Cajal e Santa Tegra-Teis, e convivir,

compartindo experiencias, intereses,
motivacións, inquedanzas… no que nós
chamamos Día da Convivencia Escolar.

O groso deste grupo de traballo, como xa
dixemos, foi a CONVIVENCIA INTERCENTROS.
Esta actividade comezou cun previo
intercambio de correo amigo entre o
alumnado dos dous centros no que se
describían persoalmente, para ese día intentar
adiviñar quen escribía a quen e coñecerse. 

O mesmo día do encontro partiuse 
dunha dinámica de grupos que facilitase
posteriormente o percorrido por cursos nos
seis xogos; nestes xogos todos tiñan que
participar e colaborar para acadar o mellor
desenvolvemento posible en cada un deles.

Posteriormente leváronse a cabo dous
xogos de gran grupo (cun total de case 
200 nenos e nenas dos dous colexios) 
nos que se traballaba, sobre todo, a agudeza
auditiva, a atención e a cooperación.

Despois dun tempo de deporte, lecer e
convivencia, rematouse a mañá co canto
dunha canción relacionada coa temática,
para que todos xuntos compartise un
momento máis distendido e divertido, ao
mesmo tempo que se lles repartiu un
pequeno agasallo.

Profesorado e alumnado convivimos e vivimos
unha xornada diferente, de intercambio
cultural, que constituíu unha experiencia moi
agradable e satisfactoria para todos e todas.

CONCLUSIÓNS

Os nenos e nenas gozaron xunto aos seus compañeiros/as de xornadas nas 
que os valores humanos, que hoxe en día son a esencia dunha educación de
calidade, estiveron moi presentes, mentres que as dúas comunidades educativas
foron conscientes de novo de que a implicación do profesorado é fundamental
para traballar cunha poboación escolar que en moitos casos carece de situacións
cotiás nas que vivir este tipo de experiencias e sentimentos. 

Por outra banda, quixemos salientar un medio de comunicación que xa case
está en desuso: o correo, co que podemos traballar a fondo cuestións de lingua,
estética e comunicación, desenvolvendo deste xeito algunhas das competencias
básicas na mesma actividade lúdico-educativa.

Finalmente cómpre comentar a necesidade de actividades de convivencia 
e socialización nas comunidades escolares. A pesar de ser esta unha
sociedade de maior acceso á comunicación, faise necesario que, neste senso,
os educadores/as esteamos atentos/as ás carencias que o noso alumnado ten 
no tocante ás relacións persoais e traballar para fomentar o coñecemento, 
a curiosidade e as habilidades sociais para seren uns cidadáns e cidadás
funcionais e felices nun novo tipo de sociedade.
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Ana Isabel Quián Roig
Universidade da Coruña

José Rodríguez Martínez
IES Illa de Ons (Bueu)

INTRODUCIÓN

Os pasados 8 e 9 de febreiro de 2008
tiveron lugar en Santiago de Compostela 
as Xornadas Valora 2007-2009 coa
participación do profesorado dos centros
cuxos proxectos foron premiados nesta
edición do Plan Valora.

As xornadas foron deseñadas cunha dobre
finalidade. Por unha banda, servir de espazo
de encontro para todo o profesorado e, 
pola outra, dar resposta ás súas
necesidades formativas concretas.

Nós tamén acudimos, mais fixémolo en
calidade de investigadores, posto que
estabamos a realizar un estudo sobre a
situación da educación viaria en Galicia.

Pretendiamos coñecer a formación que
recibían os/as docentes en exercicio, 
así como poder interactuar con eles/as
para afondar nas diversas temáticas 
que considerabamos de interese. 
No entanto, no transcurso destas 
xornadas apareceu unha nova 
e inesperada liña de investigación, 
que posteriormente desenvolvemos e da
que obtivemos os resultados que a
continuación presentamos.

ANTECEDENTES

Cando nos presentamos en Santiago 
a nosa idea era observar as actividades 
de formación que realizaban as/os
profesoras/es dos Proxectos Valora-
Educación Viaria e ao remate da última
sesión aplicarlles un cuestionario (o TEVD 
–Test de Educación Viaria para Docentes–)
co que coñecer de primeira man a súa
visión e coñecemento acerca do fenómeno

do tráfico na actualidade, así como as súas
ideas para mellorar a educación viaria.

Así o fixemos, e pasámoslles o cuestionario 
a todos/as os/as docentes presentes,
dezasete en total, e, unha vez recollidas 
as súas respostas, utilizamos o programa
informático SPSS 15.0 para realizar 
a análise estatística dos datos. 
Entón vimos uns resultados que nos
chamaron moito a atención.

Nun dos bloques de contido do cuestionario
pediámoslles aos/ás profesores/as que
marcasen o seu grao de coñecemento
respecto a diversos aspectos do tráfico,
como as normas de circulación e as
sancións por infrinxilas, o significado 
dos sinais de tráfico, os principais 
perigos do tráfico, as causas frecuentes 
dos accidentes… e tamén que nos
indicasen a través de que medio 
chegaran a ter eses coñecementos. 
Había para iso cinco opcións 
(das que podían marcar todas as que
considerasen oportunas), a saber:

Os medios de comunicación.

A propia experiencia.

A familia e as amizades.

O sistema educativo 
(en calquera das súas etapas).

A autoescola.

No gráfico 1 vemos as porcentaxes obtidas
por cada unha das opcións propostas, 
que sumadas pasan do 100%, posto que,
como xa comentamos, en cada pregunta
se podía marcar máis dunha opción.

Das cinco opcións de adquisición 
de coñecementos sobre as cuestións

Malas notas para a
educación en valores
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investigadas o sistema educativo atópase
en penúltimo lugar, só por enriba do que
os/as docentes aprenden dos/as familiares
e amigos/as sobre a temática viaria.

Ademais, o sistema educativo, que obtén
unha porcentaxe do 16,40%, dista bastante
do 23,60% dos medios de comunicación e
do 23,70% da autoescola, por non falar do
50,80% de respostas que acada a propia
experiencia, a vía primordial de acceso aos
coñecementos sobre os diferentes aspectos
do tráfico polos que lles preguntamos
aos/ás profesores/as.

Se as/os docentes implicadas/os en
proxectos destinados ao ensino da educación
viaria saben moito máis dese tema polas
súas vivencias persoais e a través do que
contan os medios de comunicación que polo
que aprenderon na escola primeiro e na súa
etapa de formación universitaria despois, que
clase de formación reciben os/as futuros/as
mestres/as nas facultades de Ciencias da
Educación?, que importancia lle dan á
ensinanza dos valores nos colexios en
comparación coas áreas máis “tradicionais”
e cal é o seu grao de preparación para
impartiren as distintas materias que
compoñen o currículo escolar?

A NOVA FORNADA DE MESTRES/AS
PONLLE NOTA AO CURRíCULO
EDUCATIVO

Para responder as incógnitas que xurdiron
decidimos acudir á universidade e
preguntarlle ao alumnado de Ciencias da
Educación sobre o caso.

Decantámonos por facer outro cuestionario
(o TEVEP –Test de Educación Viaria na
Etapa de Primaria–) e pasarllo ao 
alumnado de terceiro curso da carreira 
de Mestre en Educación Primaria das tres
universidades galegas. 

Así, nos meses de abril e maio de 2008
aplicamos o TEVEP nas facultades e escolas
universitarias dos campus de Santiago,
Lugo, A Coruña, Pontevedra e Ourense 
a un total de 144 alumnos/as, a maioría
dos/as cales estaba a piques de se graduar
e, polo tanto, atoparse en disposición de
impartir docencia.

Queriamos saber, sobre todo, segundo
estes/as próximos/as diplomados/as, que
importancia teñen para o desenvolvemento
dos nenos/as de primaria as distintas
disciplinas que compoñen o currículo
escolar da etapa e como se sentían de

preparadas/os para ensinar cada unha
delas. Para iso propuxémoslles que
puntuasen do 1 ao 10 cada materia en
ambos os dous aspectos, e estas son as
notas medias obtidas por cada materia e o
posto que ocupan unhas respecto ás outras.

VALORACIÓN DOS DATOS

Á hora de analizar estes datos apreciamos
moitos aspectos salientables.

En primeiro lugar, as áreas científicas e
lingüísticas ocupan os postos máis altos en
canto á importancia que os/as futuros/as
mestres/as lle outorgan dentro do conxunto
dos saberes que han de ensinar nas aulas
de primaria. O grao de preparación
percibido para impartir esas materias
tamén segue a mesma tendencia, agás 
no referente a Lingua Estranxeira, 
na que detectan importantes necesidades
formativas se a comparamos coas 
demais disciplinas, polo que se atopa 
no décimo terceiro lugar. 

Isto resulta interesante ao ter en conta 
que na carreira de Maxisterio existe unha
materia específica de Lingua Estranxeira. 
No entanto, e por contraposición, o
alumnado de Ciencias da Educación séntese

0%
Medios Propia

experiencia
Familia Educación Autoescola

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gráfico 1. Vía de acceso ao coñecemento sobre o tráfico dos/as docentes
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moito máis preparado para dar unha clase
de igualdade de oportunidades entre sexos
(nota media de 6,76) a pesar de non contar
para iso con formación específica durante 
a etapa universitaria. Semella que na
percepción de sentirse máis ou menos
preparado/a para ensinar os contidos
educativos ten moito peso a propia
experiencia (algo similar ao que lles ocorría
aos/ás docentes en exercicio que
participaron nas Xornadas Valora, 
e dos que antes falamos) e non tanto 
a teoría aprendida na carreira. 
A maioría do alumnado participante 
nesta investigación –e matriculado na
especialidade– son mulleres, o cal pode
motivar que a educación na igualdade entre
os sexos sexa percibida como unha das
competencias de maior importancia, o que
fai que obteña unha puntuación media de
8,36 e sexa a única área das englobadas

na categoría de educación en valores 
que acada un posto alto dentro do 
“ranking curricular” que presentamos.

Pola contra, as últimas posicións son
ocupadas pola Educación Musical, a
Educación Ética e a Relixión, tanto na
importancia coma no grao de preparación
para impartilas.

A nota da preparación musical do alumnado
non logra o aprobado, senón que chega só
a un 4,68 de media, aínda que neste caso
hai que dicir que para a etapa de primaria
nas facultades galegas non se ofrece
ningunha materia relativa á didáctica da
educación musical e que nos colexios de
primaria as clases de música son
impartidas por profesorado especialista.

Tamén chama a atención o posto tan baixo
que ocupa a educación ética, mentres que

unha materia estreitamente relacionada con
ela como é a Educación para a Cidadanía e
os Dereitos Humanos acada notas bastante
superiores. O tradicional desprestixio sufrido
pola Ética nas etapas educativas inferiores,
onde unicamente desempeñaba o rol de
alternativa á Relixión, pode estar detrás 
da súa pobre consideración por parte do
alumnado da carreira.

A influencia das experiencias previas do
alumnado e as súas conviccións persoais 
á hora de puntuar as distintas materias
maniféstase con forza no tocante á Relixión, 
a única por debaixo do 4 en canto á súa
importancia para os/as rapaces/zas de 6 
a 12 anos. Hai que salientar que moitos
das/os participantes que cubriron o
cuestionario déronlle a puntuación mínima
permitida, o 1, a esta disciplina. É curioso
que unha materia que se ofrece na carreira

1 8,80 Coñecemento do Medio                                               7,63                      1

2 8,78 Matemáticas                                                                6,88                      4

3 8,78 Lingua Española                                                           7,60                      2

4 8,41 Lingua Estranxeira                                                       5,49                    13

5 8,36 Igualdade de Oportunidades entre Sexos                    6,76                      6

6 8,21 Educación Física                                                          6,60                      9

7 8,20 Lingua Galega                                                              7,15                      3

8 8,18 Educación Ambiental                                                    6,47                    10

9 8,10 Educación Sexual                                                         6,79                      5

10 7,99 Educación para a Saúde                                              6,61                      8

11 7,92 Educación Artística                                                      6,69                      7

12 7,69 Educación Moral                                                          6,01                    11

13 7,39 Educación para a Cidadanía e os DD.HH.                     5,46                    14

14 7,35 Educación Viaria                                                           5,35                    15

15 7,28 Educación para a Paz                                                   5,72                    12

16 6,58 Educación do/a Consumidor/a                                     5,30                    16

17 6,56 Música                                                                         4,68                    19

18 6,45 Ética                                                                             5,19                    17

IMPORTANCIA PREPARACIÓN

Posto Nota Nota Posto

MATERIA
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e, sobre todo, que forma parte do currículo
oficial da profesión para a que se están a
formar estes/as futuros/as docentes
sexa –permítasenos a licenza– desprezada
por moitos/as dos/as mestres/as que o día
de mañá estarán traballando nos centros
escolares encargados de ensinarlles aos
nenos e nenas matriculados/as os contidos
da área. O caso da disciplina de Relixión é
tan particular que, de todas as materias
polas que preguntamos, só nesta o grao de
preparación para impartila supera a
relevancia do seu ensino en primaria.

Por último, entre o grupo de cabeza 
(o das materias científico-lingüísticas), coa
excepción xa comentada da Educación na
Igualdade, e o de cola (Música, Ética e
Relixión) encóntrase o bloque composto
polas distintas áreas que forman a educación
en valores, no medio das cales quedou a
Educación Artística (que nin é considerada o
suficientemente importante como para
alcanzar a puntuación das materias
científico-lingüísticas nin tan controvertida
como para estar no grupo de cola).

Centrándonos especificamente no bloque
dos valores, a orde de importancia dentro
do currículo para as/os futuras/os
mestras/es de primaria é a seguinte:
Educación Ambiental, Educación Sexual,
Educación para a Saúde, Educación Moral,
Educación para a Cidadanía e os Dereitos
Humanos, Educación Viaria, Educación para
a Paz, e Educación do/a Consumidor/a.
Todas se moven nunha diferenza de 
1,60 puntos de nota media.

CONCLUSIÓNS

Unha vez máis, ponse de manifesto o
camiño que lles queda por percorrer ás
competencias habitualmente asociadas á
adquisición de actitudes, valores e normas
para chegaren a obter o recoñecemento das
áreas tradicionalmente ligadas á transmisión
de contidos conceptuais e procedementais. 

O artigo 2 da Lei orgánica de educación,
onde se establecen os fins que debería
conseguir o sistema educativo, está cheo 
de palabras como respecto, igualdade,
tolerancia, paz, cooperación,
solidariedade… Todos estes valores deben
ser aprendidos mediante a adquisición duns

contidos actitudinais, certo, pero tamén duns
contidos conceptuais e procedementais. 
É dicir, que son competencias tan complexas
(ou máis) cás científicas e lingüísticas e tan
importantes que se erixen na meta que debe
acadar o sistema educativo, mais seguen a
ser percibidas como unhas aprendizaxes de
segunda orde. E se isto é o que constatamos
cando lles preguntamos aos/ás estudantes
da carreira que están a menos de dous
meses de obter o título que os acredita e
habilita para desempeñaren a función
docente, que pasaría se interrogásemos as
persoas alleas ao mundo da educación…

Está claro que hai moito por traballar e
mellorar na formación inicial que reciben
os/as futuros/as mestres/as ao seu paso
pola facultade, que debería ofrecer máis
materias relacionadas coa educación en
valores e a súa didáctica, facer máis fincapé
nestes contidos durante os períodos de
prácticas nos centros escolares e, 
en suma, apostar por “facer avanzar o
mundo cara a unha maior equidade e
xustiza” a través da educación, tal e como
se propugna na Orde conxunta do 18 de
outubro de 2007 pola que se convocan
premios a proxectos de innovación
educativa en valores democráticos no
marco do Plan Valora 2007/2009. 

Esta iniciativa é un bo exemplo de que é
posible facer boas cousas para mellorar as
nosas vidas, como “fomentar no alumnado
as competencias interpersoais,
interculturais e sociais necesarias para o
desenvolvemento da persoa e da
conciencia cidadá, o respecto e a mellora
do ambiente, a defensa da paz, a igualdade
entre homes e mulleres, a
interculturalidade e os dereitos humanos,
para o que se require o compromiso de
toda a sociedade”. E se neste plan están
involucrados centros e profesorado en
exercicio de toda Galicia, por que non
facelo xa na formación inicial nas
facultades de Ciencias da Educación?

Cremos que é preciso e viable avanzar 
na educación en valores en todas as etapas
do sistema educativo e por iso seguimos
investigando e animando a todas/os
profesionais do sector a innovar 
e difundir as súas experiencias para o
enriquecemento e mellora do colectivo.
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Eva Barral Collazo
Lúa Blanco Mosquera
Sonsoles Carnero Franco
Ana Mª Carnota Fernández
Jacobo Mosquera Martínez

CEIP Anxo da Garda (A Coruña)

Este programa está formado 
por un paquete global de actividades
relacionadas por un centro de interese
urbano ligado a temas transversais. 
A partir del, desenvólvense os diferentes
contidos mediante un concepto amplo de
animación sociocultural: dinamización
teatral, expresión corporal, animación á
lectura, lóxica-xadrez, produción plástica,
música, actividades motrices e deportivas
e informática. Todas son áreas
metodolóxicas sobre as que se apoia o
programa para acadar dous obxectivos
principais: por unha banda a asimilación

de contidos transversais por parte dos
nenos e nenas e, por outra, contribuír á
formación integral destes mediante 
a socialización no grupo de iguais e 
a educación en valores.

Para o curso 2007-2008 a educación
viaria foi un dos bloques de contidos de
concepto transversal encadrados dentro
da programación anual de Luditarde.
Fundamentada a liña educativa do
programa nunha aprendizaxe por
descubrimento, o primeiro paso para a
transmisión-asimilación de conceptos e

LUDITARDE
Luditarde é un programa de lecer que se desenvolve
mediante un convenio entre o Concello da Coruña 
e a Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos 
da Coruña. O seu campo de acción é a educación non formal,
e os seus destinatarios/as nenos e nenas de idades
comprendidas entre 3 e 12 anos de sete centros públicos 
da cidade, entre eles o CEIP Anxo da Garda.
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contidos viarios foi dirixido a descubrir 
o punto de partida dos nenos/as sobre 
o tema: que coñecen os nosos nenos/as
sobre normas viarias ou hábitos 
de circulación?

Para averiguar ese punto de partida 
e que os educadores/as tivese unha
referencia para elaboraren o seu traballo,
empregouse para cada bloque de 
contidos un mesmo fío condutor, 
un elemento motivador que o guiase e
introducise contidos de xeito secuenciado,
temporizado e coherente. No CEIP Anxo da
Garda, este fío condutor estivo rodeado de
maxia e misterio dende o primeiro
momento. Un bo día apareceu no centro
un paquete cun gran libro no seu interior,
libro que de cando en vez aparecía escrito
de xeito misterioso. O libro levaba como
título Unha misteriosa aventura, e o seu
argumento xiraba ao redor dun grupo de
amigos chamados os TOPOS e 
as súas peripecias.

Para encadrar a educación viaria dentro
deste fío condutor xogouse coa trama 
do libro. Deste xeito, os TOPOS inician a
aventura nas súas bicicletas camiño
dunha biblioteca da cidade. Neste camiño
atópanse con sinais de tráfico e un carril
bici, o xusto para levar a cabo unha
actividade na que participan todos os
nenos e nenas xuntos. Percorren o colexio
coma se dunha cidade se tratase, realizan
diferentes probas co obxectivo de
averiguar os coñecementos previos que
teñen sobre o tema e coñecen 
as normas viarias máis importantes.

A partir de aí, e coñecido o punto 
de partida, trabállase o bloque 
dende as áreas de contidos 
anteriormente mencionadas:

ACTIVIDADE MOTRIZ con circuítos 
nos que os nenos e nenas adoptaban 
roles de semáforos, peóns, condutores, 
etc., e outros xogos coñecidos adaptados
para transmitir aspectos propios 
da educación viaria (Pilla-stop / 
Os 4 recunchos dos sinais / 
O comecocos seguindo as liñas 
do campo coma se fosen rúas…)

DRAMATIZACIÓN e xogos de rol adaptados
a situacións concretas que se poidan dar na
cidade e na súa vida cotiá (de camiño ao
colexio, que ocorre ao chegar a un semáforo
ou a un cruzamento perigoso sen sinalizar?).

LÓXICA, asociando a forma dos sinais 
ao seu significado (Triángulo vermello-
perigo/ Círculo vermello-Prohibición, etc.)
e XADREZ, empregando os movementos 
das pezas para descubrir frases referentes a
normas viarias, ou para atopar imaxes que
dean lugar á creación de historias ou situacións
relacionadas coa educación viaria.

Como PRODUCIÓN PLÁSTICA elaboramos
xogos de cartas, dominós e un xogo de
taboleiro estilo xogo da oca.

MÚSICA, facendo orquestras e cancións 
con sons propios do tráfico.
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INFORMÁTICA, visitando a páxina da DXT 
e o MEC, facendo diferentes procuras na
rede e empregando o chat como medio de
intercambio de información con outros
colexios de Luditarde.

Xa descuberto o novo bloque de educación
viaria e traballados os contidos
programados, chegou a hora de afianzar
coñecementos e de actuar, de darlle xeito e
finalidade ao traballado saíndo fóra das
portas do colexio. De cara a consolidar os
conceptos adquiridos, realizáronse varias
saídas polo barrio, co obxectivo de
comprobar o cumprimento e respectivo por
parte da veciñanza ás normas e condutas
viarias. Recibíronse as visitas de dous
policías locais que explicaron o seu traballo
e os seus medios e aproveitamos a
campaña itinerante que o RACE e Renault
realizan todos os anos para nenos e nenas
dos últimos ciclos de primaria.

Só faltaba rematar o traballo, darlle
finalidade ao bloque e transmitir todo o
asimilado para intentar transformar a nosa
realidade próxima arredor deste tema. 
O libro narrounos que, desgrazadamente, 
un membro dos TOPOS sofre un accidente
motivado polo mal emprego das normas de
circulación. Ese foi o pé preciso, o impulso
final que o noso fío nos proporcionaba para
levar a cabo unha campaña publicitaria
destinada a concienciar o noso barrio sobre
a necesidade de respectar as normas e
sobre a necesidade de informar, en
definitiva, sobre a necesidade dunha
concienciación viaria. Nesta actividade, os
propios nenos e nenas organizáronse en
grupos para elaborar o material necesario no
centro e posteriormente mostralo ao resto
do barrio: dípticos das normas que hai que
cumprir para ser un bo peón, frases e
pancartas alusivas ao respecto dos coches

cara aos transeúntes, etc. Cando todo estivo
preparado, saíuse do centro para concienciar
tanto os conductores coma os peóns da
importancia do respecto ás normas viarias,
pois é un labor de todos e todas.

Por outra parte, e aludindo ao traballo
realizado entre centros pertencentes ao
programa, desenvolvéronse actividades
conxuntas nas que participaron nenos e
nenas de centros diferentes interactuando,
xogando, coñecéndose e aprendendo nunha
mesma actividade. No CEIP Anxo da Garda
programouse unha actividade na que, 
a través dun xogo de taboleiro xigante, 
os diferentes grupos participantes noutros
centros de Luditarde foron superando
probas de contido viario, relacionadas 
coas áreas de contidos citadas.

Esta foi unha breve exposición do traballo
dun bloque transversal dende o programa.
Así e todo, a existencia de Luditarde está
marcada pola gran cantidade de iniciativas
coma esta, iniciativas desenvoltas por
educadores e educadoras que, ano tras
ano, exercen un incuestionable labor social,
pedagóxico e socializador.
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María Allegue Canedo
CEIP Ramón Mª del Valle-Inclán (Perillo-Oleiros)

Para levar a cabo este proxecto, tivemos en
conta unha serie de características.

1 Un gran número de alumnado
estranxeiro

Contamos cun 20% de alumnado
procedente doutros países, por familias que
retornan, familias en busca de novas
oportunidades, por motivos de adopción. 
A maioría procede de Sudamérica (Brasil,
Arxentina, Venezuela, Colombia, México,
Perú…) pero tamén hai nenos e nenas
doutros países como Tailandia, Suíza, Nepal,
Etiopía, Moldavia… Como vedes, unha
verdadeira diversidade étnica e cultural.

2 Implicación do profesorado

Os profesores e profesoras integramos 
nos documentos de centro e no currículo 
a atención á diversidade cultural, 
de maneira que se poida traballar da forma
máis normalizada posible ao longo de todo
o curso. Intentamos integrala en todas as
actividades que se estean desenvolvendo
en cada momento.

3 Colaboración do alumnado

Precisamos da participación dos nenos e
nenas de forma que se impliquen na
realización de todas as actividades.

4 Colaboración das familias

Para que este traballo se desenvolva
satisfactoriamente, tamén precisamos 
da colaboración dos pais e nais, de maneira
activa, ao longo de todo o curso.

5 Coordinación con asociacións 
e entidades externas

Contamos coa coordinación do Concello
de Oleiros. Cómpre destacar o traballo con

Servizos Sociais e coa Biblioteca
Municipal “Rialeda”, así como con outras
asociacións externas e ONG.

O noso traballo leva por nome “Viaxeiros 
do Mundo”, porque iso é o que estivemos 
a facer este ano: viaxar polo mundo,
coñecendo, aceptando e integrando os
diversos costumes e culturas dos nosos
alumnos e alumnas nas nosas propias vidas.
Para lograr iso realizamos múltiples
actividades integradas no currículo ordinario.

INVESTIGACIÓN DOS PAÍSES

Os nenos e as nenas investigaron e
buscaron información dos diferentes países
relacionada coa súa xeografía, climatoloxía
e organización. Outros aspectos que tamén
se contemplaron foron a gastronomía,
literatura, música, deportes… 
Toda esta información foi seleccionada 
e exposta en murais.

OBXECTOS TÍPICOS DA MIÑA CASA

Alumnado e familias achegaron obxectos
propios do seu país. Dedicamos tempo a
que nos contasen o seu lugar de
procedencia, así como a súa utilidade. 
Da mesma forma que fixemos coa
investigación dos países, todos estes
obxectos foron expostos para poder
curiosear e aprender.

FALANDO COS PAIS E NAIS

Varios pais e nais de distintos países
deron unhas charlas informativas
adaptadas a cada un dos cursos, 
nas que contaron como é o seu país, 
tanto dende o punto físico como humano,
ademais doutras curiosidades.
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VALORA-INTERCULTURALIDADE

O noso colexio (CEIP Valle-Inclán, Perillo-Oleiros) contou este ano cun dos premios 

do Plan Valora Interculturalidade. O noso traballo deste ano foi unha continuación 

do que xa se estaba a facer en cursos anteriores.

Plan Valora
no CEIP Valle-Inclán
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No ciclo de infantil, unha mestra do propio
centro, de orixe arxentina, preparou 
e interpretou, cos seus alumnos de 
3º de educación primaria, cancións de
María Elena Walsh.

XOGOS DO MUNDO

Na área de Educación Física, o alumnado
aprendeu diferentes xogos do mundo
(algúns deles achegados polos propios
compañeiros). Esta actividade completouse
coa creación de varias zonas de xogo para
que nos recreos os nenos e nenas puidesen
gozar destes xogos.

MÚSICA DO MUNDO

Na área de Expresión Musical, 
os nenos e as nenas aprenderon cancións
e bailes dos países de procedencia 
do alumnado. Estas cancións e bailes
foron logo representados para toda a
comunidade educativa.

O LIBRO DA VIDA

A través desta actividade intentamos que
cada alumno e alumna se sentise
protagonista contando a súa vida.
Axudamos a que relatasen as súas
vivencias dende o seu punto de vista. 
Eles foron os que elixiron o período máis
importante da súa vida, así como as
persoas máis significativas para eles.

Desta actividade obtivéronse resultados moi
satisfactorios, xa que todos os nenos e
nenas se implicaron moito nela, da mesma
maneira que as súas familias.

Unha vez realizados os “libros da vida”,
foron expostos e relatados aos seus
compañeiros, para que así todos puidesen
gozar deste traballo.

LIBRO DE RECEITAS

As familias axudaron os seus fillos e fillas
escribindo receitas típicas do seu lugar 
de orixe. Todas elas foron recollidas e
seleccionadas para a posterior elaboración
dun libro de receitas. No colexio levouse a
cabo unha degustación destes exquisitos
pratos típicos.

COLABORACIÓN 
CON ASOCIACIÓNS E ONG

Contamos este ano coa colaboración 
da ONG GAIA, que traballa 
con persoas procedentes do Senegal. 
Esta ONG contounos como traballan 
e as actividades que están a desenvolver,
tanto aquí como no seu país de orixe.
Amenizaron a nosa Festa dos Pobos con
música e bailes típicos de Senegal, 
que animaron a que todos participásemos
do seu folclore.

A mesma sorte tivemos cunha asociación
de capoeira do concello de Oleiros, 
que fixo que todo o alumnado participase 
da súa actuación.

BIBLIOTECA

Mención especial merece o traballo
realizado polo equipo de Biblioteca, 
dende o que se propuxeron as 
seguintes actividades.

Exposición de libros relacionados 
co tema da interculturalidade.
Seleccionáronse:

❚ Libros de ficción que tratan o tema.

❚ Libros representativos das distintas
culturas e países dos que procede 
o alumnado do noso colexio.

❚ Libros de coñecemento relacionados 
coa xeografía, historia, folclore, etc. 
dos distintos países.

❚ Deseño e distribución de suxestións 
de lecto-escritura para traballar 
nos distintos ciclos e niveis con 
estes libros.

❚ Deseño das actividades propostas 
para a Semana do Libro.

❚ Deseño e desenvolvemento 
da Festa do Libro.

O máis importante do desenvolvemento
deste traballo foi ver como toda a
comunidade educativa (persoal docente 
e non docente, alumnado, pais e nais,
ANPA, Concello e outras asociacións
externas) se implicou na realización deste
traballo, e que todos e cada un dos
participantes se sentisen protagonistas
desta festa.
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Comunidade educativa
CRA Mestre Manuel Garcés (Tomiño)

Organizamos todas as actividades comúns,
como o Samaín, o Nadal, o Entroido 
ou o Día do Pai, arredor do coñecemento 
do propio corpo e á adquisición dunha
imaxe positiva e equilibrada de un mesmo e
dos demais, seguridade e respecto ante as
diferenzas individuais.

O Samaín e as súas monstradas: 
as rapazas e os rapaces disfrazáronse de
monstros con características corporais
especiais: tres ollos, pel morada ou orellas

nas mans. Todas as rimas sobre os
“monstros do CRA” se xuntaron formando
un libro arrepiante.

Con motivo da celebración do Nadal, 
o centro, coa axuda das familias, quixo
facer este ano un belén no que todos

fósemos protagonistas. A maneira de facelo
foi elaborando as figuriñas e dándolles un
“toque” persoal. Cada un de nós, e
participou toda a comunidade educativa,

Continuando coa liña de traballo en proxectos doutros anos,
resumimos nas imaxes máis significativas o labor feito
durante o presente curso, que ten como obxectivo actitudinal
eixe o de valorar o gran tesouro que é o noso corpo.
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O noso corpo: 
UN TESOURO

SAUDIÑA (93-176) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  14:00  Página 123



converteuse durante unhas horas en
figurante e personaxe protagonista, aínda
que só fose en formato foto.

Os hábitos saudables en alimentación
axudan a manternos sans e fortes, e o noso
corpo agradéceo moito. Por iso traballamos
a pirámide alimentaria e os seus grupos en
función do maior ou menor beneficio.

A paz e a súa transversalidade tamén
influíron na planificación deste proxecto
común. Nós, como persoas físicas, tamén
podemos colaborar nesta reivindicación.
Todos xuntos formamos, utilizando os nosos
corpos, unha pomba xigante coa que
quixemos pór de manifesto a importancia que
este valor ten no seo da nosa comunidade.

O Entroido serviunos para representar 
as etapas polas que pasamos polo 
feito de sermos homes e mulleres. 
A infancia, a adolescencia ou a vellez 
son algunhas delas.

O respecto do que falabamos ao
principio ten que basearse tamén nun
respecto ás suxestións ou opinións que
xente que está ao noso redor, como os
nosos pais e nais, manifesta co fin de
facernos ben. O conto Non quero
fala dunha rapaza que, acostumada a
negarse ante todo o que lle pedían,
acabou por decatarse do importante
que é pensar o porqué das cousas 
que ás veces nos mandan facer.

Traballamos 
a pirámide alimentaria 
e os seus grupos 
en función do maior 
ou menor beneficio 
para o noso corpo.
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M. Escudero
CIECEM. Universidad de Huelva 

M.C. Cid-Manzano
IES Otero Pedrayo (Ourense)

SUSTENTABILIDADE E EDUCACIÓN

Os modelos de desenvolvemento, baseados
nunha crecente sobreexplotación de
recursos do noso planeta e apoiados por
caducos modelos educativos, inflúen
decisivamente en perpetuar a sociedade
consumista na que estamos inmersos. 

Para conseguir mellorar a calidade de vida
das actuais e futuras xeracións, mediante a
creación de comunidades sustentables
capaces de xestionar e utilizar os recursos
de forma eficiente e garantir a protección
do medio natural e a cohesión social, 
non existen solucións únicas. Precísanse, 
á vez, medidas tecnocientíficas, políticas e
educativas (Vilches e Gil, 2007).

Como sinala Guzmán (2005: 10): 
“a ciencia soa non é suficiente para resolver
os nosos problemas ambientais e de
desenvolvemento, pois aínda que é esencial
para establecer os feitos, é de moi pobre
axuda para identificar os valores dos que
queremos impregnar as nosas accións”.
Polo tanto, unha eficaz relación entre
educación e sustentabilidade é un dos
desafíos actuais máis importantes 
e urxentes (Vega et al., 2007).

No día a día, o profesorado é testemuña 
do vulnerable que se atopa o alumnado 
ante os insistentes e cativadores argumentos
publicitarios. Isto fai pensar na imprescindible
necesidade de introducir no ensino
actividades de aula que fagan fincapé en
ofrecer aos/as estudantes “ensaios para 
a vida”, é dicir, unha preparación para
comportarse como consumidores
responsables. Falar de responsabilidade
social ante o medio natural é expor o
problema do hiperconsumo e do
desenvolvemento insustentable do primeiro
mundo, que segue crecendo coma se as
capacidades da Terra fosen infinitas. 

O futuro do noso planeta vai depender 
en gran medida dos nosos hábitos e
comportamentos cotiáns e, aínda que
vivimos baixo a ditadura que nos tratan de
impor a moda e a publicidade, non
debemos menosprezar a capacidade que as
persoas temos para modificar o noso estilo
de vida. Recordemos que foron os
consumidores os que se decantaron polo
consumo de botellas PET en lugar das
fabricadas co tóxico PVC e os que deixaron
de consumir aerosois con CFC. 

No momento actual o medio natural deixou
de ser unha moda para se converter nunha
cuestión prioritaria, e a educación ten que
ser o motor de cambio. Para iso é
necesario non só que os centros educativos
incorporen nos seus proxectos educativos
preceptos ambientais, que moitas veces
quedan como obxectivos en papel, senón, 
e aínda máis importante, que nos ámbitos
tanto curriculares coma extracurriculares
se leven a cabo accións proambientais. 
A educación obrigatoria débese converter
no centro de formación de consumidores
cientificamente informados que lideren 
o cambio que a deterioración ambiental
demanda e que, mediante o seu compromiso
persoal co medio natural, fomenten 
o espertar do resto da comunidade. 

A educación debe facernos reflexionar
sobre que é o que podemos facer para
mellorar o medio natural. As apelacións á
responsabilidade son numerosas e moitas
delas responden ao lema dos ecoloxistas
alemáns: “pensar globalmente, pero
actuar localmente”. Segundo Benayas
(2004) esta máxima “instaura 
o poder de transformación dende as
actividades máis correntes, dende o lugar
no que se vive, traballa e estuda para
axudar a conservar un planeta ameazado”.
A relación estreita e bixectiva entre 

Desenvolvemento
sustentable e publicidade
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o local e o global queda reflectida 
na idea de “glocalidade” acuñada por
Novo, 2006.

A educación é o fundamento para que as
sociedades democráticas se liberen de vivir
baixo a ditadura das seducións demagóxicas
e aprendan a pensar en común. “Un futuro
sustentable é posible, pero esixe a nosa
urxente implicación na formación de cidadáns
e cidadás conscientes da gravidade e do
carácter global dos problemas e preparados
para participar na toma de decisións
adecuadas” (Gil e Vilches, 2006: 510).

MEDIO NATURAL 
E PUBLICIDADE VERDE

Cada vez son máis os cidadáns e cidadás
sensibilizados ante os problemas que sofre 
o medio natural. Esta nova conciencia fai
que moitos de nós reclamemos medidas de
protección; entre elas, a elaboración de
produtos que non prexudiquen nin a saúde
dos usuarios nin o ambiente. Esta dinámica
social é aproveitada polas industrias para
ofrecer produtos que responden a esta
demanda, por medio da chamada
“publicidade verde” (Cid et al., 1991). 
Os obxectivos desta publicidade non son
converter a empresa anunciante nunha ONG
destinada á protección do planeta; 
o que pode ser, nalgúns casos, é que se
intentan vender danando o menos posible 
o medio natural.

O mundo da publicidade actúa para a
sociedade como unha fonte de concepcións
científicas e ambientais ligadas a un modelo
de desenvolvemento en xeral pouco
sustentable. Os sectores máis
contaminantes, como é o caso das
eléctricas e o sector do automóbil, son os
que máis propaganda “verde” rexistran, é o
que algúns chaman “lavado verde” .

As empresas de publicidade pronto se
deron conta de que engadir a un produto 
as palabras máxicas ecolóxico, natural… 
fai que o comprador se sinta unha persoa
responsable e non un consumista
inconsciente. Ao mesmo tempo viron 
a posibilidade de converter a industria 
nun servizal benefactor da humanidade, 
lonxe da súa negra imaxe de explotadora
contaminante (Cid e Nogueiras, 2005). 

As mensaxes publicitarias adoitan utilizar 
a natureza en dúas vertentes: unhas veces
inclúen un gran número de elementos
naturais nos anuncios (imaxe 1), noutros
casos, produtos ou empresas que nada
teñen que ver coa natureza apelan á
solidariedade ante a degradación do 
medio natural (imaxe 2).

Así, realízase a promoción de produtos
ecolóxicos que intentan convencernos do
seu impacto nulo sobre o medio natural
ou ben que causan menos prexuízos 
cós considerados normais, con frases 

como: Renault creou a firma Eco; 
coches ecolóxicos e económicos;
Obxectivo 0 emisións, de Toyota;
Operación eco Opel; programa CO2 neutral,
de Volkswagen.

Outra publicidade intenta mellorar a imaxe
da empresa, que nos vende, non produtos,
senón a propia empresa como protectora do
medio natural con frases como: “estamos
comprometidos na loita contra o cambio
climático”, ou “quero que os meus fillos
vivan coa natureza como compañeira”, de
Endesa; “comprometémonos a crear coches
respectuosos co medio natural”, de Honda;
“Michelin acompáñate axudándote a avanzar
de forma máis segura e respectando 
o medio natural”; “Enel, “a nosa enerxía
traballa por un mundo máis limpo”… 

COMENTAMOS ALGÚNS ANUNCIOS
Comentario da imaxe 3:

A traxectoria de deterioración ambiental da
empresa Acciona contrasta cos valores que
publicita neste anuncio e noutros co mesmo
estilo, que podemos atopar na páxina web:

http://www.sostenibilidad.com/index.php/
sostenibilidad/multiplica/prensa

Ata tal punto é preocupante esta diferenza
entre o que o anunciante di de si mesmo 
e o que realmente fai, que non podemos
senón pensar que é unha estratexia de
lavado verde.

�

�

�
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Comentario da imaxe 4:

A frase “cero emisións” pode inducir a un
erro ao consumidor, que pode crer que este
vehículo non produce emisións. 

Comentario da imaxe 5:

No anuncio indícase que o Smart é un
coche máis ecolóxico. Pero máis ecolóxico
ca quen? Máis ecolóxico é ir en autobús, 
en bicicleta ou a pé e, ademais, máis
barato. Mentres a publicidade persiga,
fomente e estimule os desexos de
consumir, non poderá colgar a medalla de
que o produto que publicita é ecolóxico. 

Comentarios da imaxe 6:

Os consumidores que vexan este anuncio
poden pensar que o uso deste vehículo, dado
que é ecolóxico, como afirma a publicidade,
non produce ningún efecto negativo para o
medio natural, e isto é un erro. O feito de
que un coche produza menos dióxido de
carbono ca outros non é suficiente para ser
considerado ecolóxico. Segundo Ecoloxistas
en Acción, o transporte por estrada provoca,
entre outros impactos ambientais: 

– Unha enorme contribución 
ao cambio climático.

– A cada vez maior rede de estradas
degrada e destrúe unha gran cantidade

de espazos de valor agrícola, natural 
e paisaxístico de forma irreversible.

– Perda de biodiversidade e grave
fragmentación dalgúns ecosistemas.

– A obtención de materias primas 
para a fabricación dos vehículos
ten un forte impacto.

– Así mesmo, a actividade de extracción de
petróleo, combustible do que depende
practicamente ao 100% o transporte por
estrada, ten tamén fortes impactos. 

O mesmo se pode dicir da actividade
industrial responsable da construción de
infraestruturas (cementeiras, canteiras,
desmontes, etc.). 

– Permite unha maior colonización 
e urbanización do territorio. 

– Prodúcense altos niveis de ruídos 
e a emisión de gran cantidade de
substancias contaminantes, que minguan
a saúde das persoas que viven en zonas
próximas a grandes estradas ou 
nas cidades. 

� �
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– Unha enorme xeración de residuos, 
como os propios coches usados, aceites,
pneumáticos, etc. 

Para que un produto sexa considerado
ecolóxico, non debe ter efectos negativos
sobre o medio natural en todo o seu ciclo
vital: na súa produción e comercialización
non debe producirse contaminación nin
diminución perigosa de fontes enerxéticas
e de materias primas; non debe atentar
contra a saúde das persoas implicadas
neste proceso; o produto elaborado non
debe prexudicar o consumidor e os
residuos que xere non deben ser
contaminantes e deben integrarse nos
ciclos de reciclaxe e degradarse ao cento
por cento nun espazo curto de tempo.

Os primeiros traballos nos que se
considerou o impacto ambiental dun
produto ou proceso ao longo do seu ciclo
de vida iniciáronse nos anos sesenta. 
Coa crise enerxética de 1973, esta nova
forma de analizar os procesos comezou 
a expandirse á identificación de medidas
para a redución dos consumos
enerxéticos. Actualmente, xeneralizouse o
uso da metodoloxía de análise de ciclo de
vida para deseñar produtos ecolóxicos e
para definir políticas ambientais. A Unión
Europea sinalou a análise de ciclo de vida
(ACV) como a mellor ferramenta para
avaliar o potencial impacto ambiental dos
produtos. Unha das metodoloxías máis
estendidas é o Ecoindicador 99.

Comentario da imaxe 7:

A frase que aparece no anuncio do Civic
Híbrido de Honda: “Non che pedimos que
fagas un esforzo máis por coidar o medio
natural. Esta vez deixa que o faga o teu
coche”, deixa ben claro o pouco que lle
importa a esta marca o medio ambiente.

Sen dúbida, o sistema híbrido pode
resultar máis vantaxoso, ambientalmente
falando, fronte a outro convencional, 
pero segue sendo contaminante por
multitude de razóns: segue utilizando
gasolina; usa baterías para alimentar 
o motor eléctrico e xera abundantes

elementos residuais durante a súa vida 
e ao final da súa vida útil. Anuncios como
este poden chegar a ter repercusións
contrarias á protección do medio 
natural, por canto se pode abusar 
do uso do coche contrarrestando 
de forma negativa as melloras que se
incluíron no vehículo. 

É moi interesante consultar o Informe de
publicidade e medio natural 2008 da
Unión de Consumidores de España; nel
recóllese a análise lexislativa, doutrinal e
xurisprudencial de publicidade que utiliza
estratexias con perfil ambiental. 

�
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ACTIVIDADES SOBRE A PUBLICIDADE

A formación integral dun cidadán do século
XXI non pode quedar reducida á formación
ou alfabetización na cultura escrita. Vivimos
unha etapa histórica na que se impoñen
novas formas e contidos culturais
transmitidos a través de novas linguaxes,
como é o caso da publicidade. 

As actividades que teñen como base a
análise de publicidade non buscan formar
en detalle o alumnado nesta materia, senón
mostrarlle da forma máis obxectiva posible
o funcionamento do sistema publicitario, un
dos paradigmas da sociedade de consumo
na que se desenvolve a nosa vida. 

“A xente non cambia os seus
comportamentos en función da información,
senón por aspectos máis sutís e ligados ao
ámbito afectivo. Neste sentido a análise da
publicidade, que vai dirixida máis ás nosas
emocións que a proporcionarnos
información, constitúe un elemento clave
nas estratexias da educación ambiental”
(Pedrós, G: 2007).

A capacidade de ler e analizar anuncios
publicitarios é unha destreza que se
aprende e se mellora coa práctica e, 
polo tanto, o ensino formal é o que debe
dispor de tempo para proporcionar este
tipo de experiencias de aprendizaxe.

A proposta comeza coa preparación e
motivación do alumnado cara á actividade
que vai realizar. A continuación
examínanse anuncios e formulándose
preguntas como: que nos queren vender?;
a quen vai dirixido o anuncio?; que parte é
información e cal é fantasía?; que recursos
utiliza para convencernos?; que outras
cousas trata de vender ademais do
produto en cuestión?; que argumentos
utiliza?; é convincente?

Outra proposta é a realización de fichas,
con información máis sistematizada, nas
que se recolle a descrición do produto
anunciado (texto e imaxe), a mensaxe 
que transmite e a súa valoración crítica. 
A finalidade destas actividades é que 
cada estudante sexa capaz de resumir o
significado do anuncio e expresalo coas
súas propias palabras. A continuación
compáranse as diferentes opinións
existentes e para rematar formúlanse as
conclusións sobre a validez das afirmacións
feitas pola mensaxe publicitaria e as
contradicións nas que puido caer.

Un dos principais obxectivos das
actividades será analizar dende un punto
de vista crítico como trata a publicidade
temas relacionados co medio natural, 
como a enerxía, o quecemento global, 
os recursos non renovables, etc. 
Como asegura o grupo Ecoloxistas 
en Acción na páxina web “Consume 
ata morrer”, a publicidade é un dos
motores do actual modelo de consumo, 
é, á fin e ao cabo, unha linguaxe. 

A contrapublicidade fai referencia a unha
comunicación baseada en publicidade real 
pero co obxectivo contrario, é dicir, oposto 
ao comercial. A contrapublicidade é unha crítica
á publicidade e, a través dela, ás grandes
empresas e multinacionais que a utilizan. 
Para a realización deste tipo de actividades 
o alumnado pode deseñar unha campaña
orixinal de denuncia ou modificar os anuncios
do anunciante ao que se quere denunciar.

Pódense atopar exemplos de
contrapublicidade nas páxinas:

http://www.consumehastamorir.com/ e
http://www.slideshare.net/cnavime/
la-contrapublicidad/

“A xente non cambia os seus comportamentos 
en función da información, senón por aspectos 
máis sutís e ligados ao ámbito afectivo. Neste sentido 
a análise da publicidade, que vai dirixida máis ás nosas
emocións que a proporcionarnos información, 
constitúe un elemento clave nas estratexias 
da educación ambiental”.

(Pedrós, G.: 2007).
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Educar para un desenvolvemento
sustentable nun contexto en continuo
cambio comporta a busca de
metodoloxías dinámicas que xeren
respostas a unha sociedade cada día
máis mercantilizada. O fenómeno do
consumo ten unha dimensión emocional
significativa, polo que a xente non
cambia os seus comportamentos en
función da simple información, senón 
por aspectos máis ligados ao ámbito
afectivo. Neste sentido, a análise da
publicidade que está máis ligada ás
nosas emocións que a proporcionarnos
informacións debe constituír un
elemento clave dentro das estratexias
que teñen como obxectivo desenvolver
nos estudantes alternativas 
máis ecolóxicas e respectuosas 
co medio natural.

O código PAOS establece acordos entre
a Administración e as empresas para
xerar boas prácticas na publicidade dos
alimentos; a lei impuxo restricións á
publicidade do tabaco e das bebidas.
Con todo, nun tema de tanta
transcendencia como o medio natural
non existe ningún código que regule 
as campañas que utilizan argumentos
ecolóxicos; tampouco existe un comité
que se encargue de xestionar as
reclamacións contra a publicidade, 
que non respecta os principios de
responsabilidade ante algo tan
importante para a nosa vida e a das
xeracións futuras. Non é paradoxal?
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Maljorys del Carmen Peña
Equipo do Centro Cultural Poveda 
da República Dominicana

INTRODUCIÓN

Actualmente, en moitos países e
organismos internacionais, a temática 
de xénero non só se aborda como un tema
do cotián, senón que ademais atravesa 
as políticas públicas relacionadas con
educación, cultura, saúde e traballo. 
Os cambios que se promoven implican un
novo xeito de ver o ser humano, no que
ninguén se vexa obrigado a aceptar un
determinado patrón social, pero si no que
exista complementariedade entre mulleres
e homes, de xeito que cadaquén achegue
toda a riqueza da súa identidade, feminina 
ou masculina, e alcance o seu
desenvolvemento pleno.

Este enfoque de xénero é abordado como
unha liña importante para avanzar cara a
unha sociedade máis democrática,
participativa e igualitaria por InteRed,
organización de desenvolvemento que
impulsa dende a sociedade civil unha Rede
de Intercambio e Solidariedade entre
grupos sociais, pobos e culturas, e o Centro
Cultural Poveda, organización dominicana
dedicada hai máis de 20 anos a promover
e acompañar con educadoras e educadores
procesos formativos e de investigación no
eido escolar e comunitario orientados ao
cambio socioeducativo.

Ambas as dúas organizacións, 
con experiencia de traballo conxunto na
execución de diversos programas e
proxectos, propician accións que contribúan
á superación de toda práctica discriminatoria
e que promovan a participación real e

efectiva das mulleres nos procesos 
de desenvolvemento.

No marco da campaña de Intered,
“Igualdade para o desenvolvemento. Se a
muller avanza, o mundo tamén”, que ten
como obxectivos promover o axeitado
seguimento e cumprimento das Metas de
Beijing e dos Obxectivos do Milenio,
realízase un intercambio de experiencias
InteRed-Galicia e Centro Cultural Poveda da
República Dominicana, auspiciado pola
Dirección Xeral de Cooperación Exterior da
Xunta de Galicia.

Este intercambio, que se produce do 9 de
abril ao 7 de maio de 2008, consiste
fundamentalmente no desenvolvemento
dun ciclo de obradoiros de “Introdución á
educación con enfoque de xénero”, 
dirixido ao profesorado e ao alumnado de
diferentes centros educativos públicos e
privados de Galicia: Colexio Fingoi e CEIP
Rosalía de Castro de Lugo; IES Carlos
Casares de Viana do Bolo, Ourense, coa
colaboración do CFR de Ourense; 
IES Laxeiro de Lalín, Pontevedra; 
IES San Rosendo e axentes sociais de
Mondoñedo e concellos limítrofes, Lugo; 
e IES de Tomiño, Pontevedra.

Tamén no marco da campaña “Móvete pola
Igualdade. É de Xustiza”, que InteRed leva a
cabo da man das organizacións Axuda en
Acción e Entreculturas co financiamento da
Axencia Española de Cooperación
Internacional, realizouse o “Obradoiro de
introdución á educación para a igualdade
de xénero”, os días 14, 15 e 16 de abril, 

O triplo diagnóstico

Ferramenta metodolóxica clave no desenvolvemento dunha experiencia
intercultural dende o enfoque de xénero.
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no CFR de Vigo. Esta campaña de
sensibilización, formación e incidencia
política pretende facer visibles as
desigualdades que viven as mulleres de
todo o mundo, á vez que as súas decisivas
contribucións ao desenvolvemento e a
longa loita que levan por facer valer 
os seus dereitos.

A finalidade destes obradoiros é promover
unha educación non sexista, que faga 
visible a importancia da equidade de 
xénero no desenvolvemento e que 
fortaleza as organizacións sociais e 
as institucións educativas. 

A través desta formación, o profesorado
confirmou a necesidade de incorporar o
enfoque de xénero nos procesos
socioeducativos da escola como factor
clave para o desenvolvemento dunha
práctica que promova cambios
significativos nos procesos de socialización
do alumnado, unha práctica que xere novas
formas de nos relacionar mulleres e
homes, unha práctica non discriminatoria
que rompa con todos os estereotipos e
prexuízos sexistas, que cuestione os

modelos tradicionais, que posibilite a
construción de estratexias para facer
posible a prevalencia da equidade, 
a tolerancia e a xustiza social.

Durante todo un mes, a delegada 
de InteRed-Galicia, Amalia Álvarez Vega, 
que concibiu a idea do intercambio,
acompañou a representante do Centro
Cultural Poveda da República Dominicana,
Maljorys del Carmen Peña Sánchez, quen
compartiu co profesorado e co alumnado a
experiencia de acompañamento/formación
da súa organización.

Inspirada na concepción metodolóxica da
educación popular e nas contribucións da
pedagoxía crítica, esta proposta de
acompañamento contribúe favorablemente
ao empoderamento das persoas, xa que
estimula o seu crecemento en todas as
súas dimensións e en interacción coas e
cos demais, e forxa unha cultura
democrática baseada no respecto aos
dereitos humanos. Os seus eixes
articuladores son: constitución de suxeitos,
dende unha opción polos dereitos humanos
e a equidade de xénero; construción de

coñecemento, dende unha perspectiva
holística, de empoderamento 
e de investigación na práctica; 
e xestión democrática e participativa, 
para unha cidadanía crítica e un cambio
socioeducativo.

O TRIPLO DIAGNÓSTICO: 
ALGÚNS TRAZOS CARACTERÍSTICOS

Etimoloxicamente a palabra diagnóstico
significa “coñecer a través de”… pero
cando falamos de “triplo diagnóstico dende
a escola”, estamos facendo referencia ao
recoñecemento sistemático da realidade na
que un grupo de mestras/mestres actúa
e/ou realiza a súa acción. Esta realidade
abrangue dende o ámbito máis inmediato,
máis próximo e máis vivido, ata aspectos
que nos afectan pero que non son quizais
percibidos. Son aspectos da realidade que,
independentemente do accionar do grupo,
inflúen sobre el. 

O triplo diagnóstico, ferramenta
metodolóxica clave no traballo do Centro
Cultural Poveda, permite achegarnos á

132

SAUDIÑA (93-176) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  14:00  Página 132



realidade, coñecer mellor como é a nosa
práctica e descubrir as finalidades que
buscamos coa tarefa educativa. Permite
entender como é a realidade da escola, 
das mestras e dos mestres, do seu contexto,
cales son os seus principais problemas, as
súas necesidades e intereses, que retos
deben afrontar e, en ocasións, cales serían
algunhas posibles solucións.

Das experiencias compartidas durante o
intercambio, facemos referencia de maneira
específica á desenvolvida na provincia de
Ourense, co profesorado do IES Carlos
Casares, en Viana do Bolo, e o profesorado
dos concellos limítrofes, os días 21, 22 e
23 de abril de 2008. Con este grupo
iniciamos o proceso de reflexión dende o
enfoque de xénero co triplo diagnóstico. 

OS SEUS ELEMENTOS SON:

1. Diagnóstico da concepción
Pretende responder á pregunta: 
Que fins ou propósitos persegue 
a nosa tarefa educativa?
Supón que toda tarefa educativa ten 
unhas intencións explícitas ou implícitas, 

que son parte da nosa concepción respecto
a que é e que debe ser a educación. 
Este diagnóstico busca clarificar 
estas intencións.

2. Diagnóstico do contexto
Pretende responder á pregunta: 
Cal é a realidade onde estamos situados/as?
Remite á relación educación e realidade e
permítenos avaliar ata que punto esa
realidade forma parte consciente das
aprendizaxes que promovemos, e se estas
aprendizaxes son válidas para as
necesidades que experimentamos 
no noso día a día.

3. Diagnóstico da práctica
Pretende responder á pregunta: 
Que facemos e como o facemos?
Conduce ao “desvelamento” dos
elementos que impulsamos a través dos
feitos concretos.

4. Momento de confrontación
Vincula os nosos diagnósticos 
(concepción, contexto e práctica) mostrando
as incoherencias e coherencias entre o que

facemos, como o facemos, que queremos
facer e onde o estamos a facer.

Esta confrontación pode mostrarnos as
implicacións e retos que saen destes
diagnósticos para os distintos aspectos da
nosa tarefa e realidade educativa.

ACHEGAS DO TRIPLO DIAGNÓSTICO 
NO CONTEXTO DA EXPERIENCIA
INTERCULTURAL

Para o diagnóstico da concepción,
traballamos a técnica do tarxetógrafo, onde
as profesoras e os profesores escribiron o
propósito da súa práctica educativa, para
despois categorizar en grupos estes
propósitos. Xurdiron as seguintes
categorías: educar en valores, espertar 
no alumnado o interese e a motivación por
aprender; axudalo a medrar en liberdade, 
a se converter en persoa autónoma,
reflexiva e crítica; ensinar e aprender no
proceso; acadar os obxectivos específicos
de cada área; sentir satisfacción polo
traballo realizado.

O diagnóstico do contexto traballámolo 
en dous momentos. Primeiro, o contexto
persoal, no que cada persoa expresa por
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escrito e de maneira anónima algún feito
significativo da súa vida, xa que as nosas
vidas son parte da realidade que vivimos e
queremos transformar. As temáticas postas
de relevo son: inicios no labor docente,
superación de obstáculos, desigualdade
socioeconómica, maternidade, emigración,
primeiras experiencias como escolares,
satisfacción laboral, dependencia e rupturas
con persoas, timidez, discriminación laboral,
amores non correspondidos, lembranzas de
infancia con avós e momentos agradables
compartidos coa familia.

Para traballar o contexto social, 
cada grupo escolleu unha maneira creativa
que reflectise a realidade social na que se
desenvolven profesoras e profesores. 
A realidade mundial foi presentada a través
dun noticiario de televisión, onde foron
sinalados como características os
constantes cumios e reunións de xefes de
Estado, os procesos electorais en distintos
países, o excesivo interese pola vida dos
artistas e de mostrar os seus atractivos
sexuais, as reformas económicas, a cada
vez maior influencia empresarial 
e o mundo dos deportes. 

Na realidade nacional, expresada a través
dun debuxo, destaca a monarquía
parlamentaria como forma de goberno, país
desenvolvido de economía capitalista con
altos niveis de consumismo, predominio de
clase media, terrorismo, inseguridade
cidadá, paro laboral, inmigración, violencia
de xénero, escolaridade obrigatoria e
gratuíta de 6 a 16 anos, sanidade pública e
gratuíta, vías públicas mellorables,
incendios forestais, natalidade en ascenso,
distintas concepcións de familia, país
punteiro nos matrimonios homosexuais,
predominio maioritario da relixión católica,
valiosos deportistas que sobresaen 
en diferentes disciplinas e previsión 
de crise económica.

Na realidade local, faise referencia ao
relevo montañoso da zona, cun clima que 
marca considerablemente a vida dos 
seus habitantes, alto índice de
avellentamento, non hai inmigrantes, 
a mala comunicación, economía
basicamente agrícola e gandeira, nivel

sociocultural baixo sobre todo no caso 
da mocidade, que ten poucas opcións,
conservadorismo ideolóxico moi marcado, 
o Entroido como manifestación 
cultural tradicional e o machismo 
que segue a predominar: a muller segue
desempeñando roles tradicionais 
e adoptando un papel de submisión.

O diagnóstico da práctica traballámolo con
dramatizacións de momentos da práctica
socioeducativa do profesorado para as que
foron escollidos aspectos relacionados co
comportamento do alumnado nos distintos
espazos do centro educativo. 
Neles observamos a alumnas e alumnos
desafiando a autoridade, pelexas e insultos
entre estudantes, reclamacións do alumnado
ao profesorado por considerar inxustas
algunhas decisións disciplinarias, preferencia
manifestada polo profesorado cara a
algúns/algunhas estudantes, especialmente
cara ás nenas, achegamento das rapazas de
maneira atrevida cara aos rapaces,
frecuentes choques ou interferencias entre
os grupos que comparten espazos,
discriminación cara ás rapazas por parte dos
rapaces para a práctica dalgúns deportes.

Na confrontación dos diagnósticos
(concepcións, contexto e práctica), 
ao pedirlle ao grupo que establecese 
a relación de coherencias ou incoherencias
entre estes, manifestaron que máis 
que coherencias ou incoherencias falarían
de necesidades ou carencias, convertidas á
vez en retos ou desafíos. 

RETOS OU DESAFÍOS PRESENTADOS
POLO TRIPLO DIAGNÓSTICO 
PARA A FORMACIÓN DENDE O
ENFOQUE DE XÉNERO

❚ Buscar ferramentas para afrontar
situacións de desigualdade nas aulas e
outros espazos dos centros educativos.

❚ Achegamento ao estudantado 
para coñecelo mellor.

❚ Establecemento de relacións máis
estreitas de colaboración entre pais, 
nais e profesorado.

❚ Destacar a problemática de desigualdade
de xénero como categoría importante na
súa práctica docente.

❚ Potenciar no alumnado a actitude crítica
ante os medios de comunicación e os
patróns sociais tradicionais que
perpetúan a desigualdade entre 
mulleres e homes.

❚ Realizar actividades grupais diversas 
para analizar temas de xénero.

❚ Participar en actividades formativas para
seguir afondando na temática de xénero.

❚ Iniciar a incorporación do enfoque 
de xénero no proxecto de centro 
e no traballo de aula.

❚ Reflexionar periodicamente sobre 
a súa práctica.

Con respecto ao triplo diagnóstico como
ferramenta metodolóxica, o profesorado na
súa gran maioría destaca que é interesante
porque brinda as posibilidades para
reflexionar sobre a práctica, revisala e
pensar a necesidade de introducir cambios,
innovar; remove conciencias e actitudes 
e esperta inquietudes para afondar na
temática de xénero e intentar fomentar a
equidade na aula e noutros espazos de
maneira máis meditada e consciente; 
invita a nos preguntar se realmente
estamos ben preparados/as para a
docencia, se realmente as universidades
están formando docentes en todo o sentido
que implica esta profesión, a reflexionar
sobre o que significa realmente ser
profesora ou profesor, confirmar estilos
educativos; remove a problemática
existente no noso contorno, e permítenos
posicionarnos perante ela; motiva a
implicarnos máis activamente en
actividades que promovan a igualdade de
xénero e a pensar en estratexias que
poidamos poñer en práctica co alumnado.
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Luis Fernández López
Carlos Ferreiro González
Xosé Bieito Seivane Tapia
IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

FORMACIÓN DO PROFESORADO 
E INTERVENCIÓN NOS CENTROS
EDUCATIVOS

No mes de outubro de 2007 formouse un
grupo de 150 docentes procedentes de
todas as comunidades autónomas, nun
curso intensivo de fin de semana, en
Madrid. Os autores deste artigo, profesores
do IES Carlos Casares de Viana do Bolo,
tivemos a sorte de participar na formación 
e poder compartir experiencias educativas
de aula con compañeiros e compañeiras 
de toda España, algúns deles expertos
dende hai anos no uso do cine como
ferramenta educativa. 

Os centros de secundaria, con profesorado
formado, tiveron a oportunidade de pasar 
á intervención co alumnado. A primeira fase
consistía na visión, en salas de cine, dos
filmes e curtametraxes analizados no curso.
A parte máis innovadora foi a posibilidade
de que o alumnado puidese participar
redactando un guión para unha
curtametraxe que tivese a violencia de
xénero como temática. O guión debería
seguir a estrutura técnica apropiada, é dicir,
a descrición dos diálogos, do movemento
que deberá facer a cámara, da música que
cumprirá utilizar e dos detalles que o autor

ou autora considerase importantes para
conseguir un efecto sensibilizador no
espectador. O guión debía facer fincapé na
violencia de xénero e os dereitos humanos,
a violencia de xénero como ataque á
dignidade da persoa, a violencia de xénero
como expresión de desigualdade, a
diferenza entre amor e posesión e a
importancia de romper o ciclo violento. 

Un total de 15.000 alumnos e alumnas 
entre 14 e 16 anos participaron 
na primeira convocatoria deste interesante
programa educativo. 

AS PELÍCULAS E AS CURTAMETRAXES 

Unha das claves do éxito do programa
“Menos es más” radica na excelente
selección dos filmes que foron propostos
para o alumnado. As cinco historias suxiren
cinco xeitos ben diversos de achegarnos ao
escuro universo do maltrato, dos diferentes
maltratos, nos que os roles de culpabilidade
e os niveis de opresión oscilan e que, case
sempre, agochan unha violencia social máis
profunda que a propia dos individuos.

Te doy mis ojos, de Iciar Bollaín, merece xa
poucos comentarios, na medida en que, en
só cinco anos, se converteu nunha referencia
“clásica” nas aulas. Tan só engadimos unha

O cine na educación:
prevención da violencia de xénero

O proxecto educativo “Menos es más. Cine para ser la voz de quienes
callan”, dirixido ao alumnado de ESO e bacharelato, botou a andar 
no curso 2007-08 por primeira vez.

O Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a Delegación Especial do
Goberno contra a Violencia de Xénero e o Ministerio de Educación
quixeron traballar xuntos a prol da prevención deste tipo de violencia, 
de desgrazada actualidade con demasiada frecuencia. Supoñemos que 
o éxito da primeira convocatoria dará longa vida ao programa educativo. 
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reflexión pertinente para traballar na escola:
a visión do marido violento como unha vítima
máis dos seus propios complexos e o seu
baleiro afectivo, consecuencia dunha
educación na que o “masculino” afoga todo
atisbo de sentimentalidade.

Gracia Querejeta enriquece a visión múltiple
e non etiquetada dos roles de xénero en
Héctor. Nesta obra un adolescente de familia
acomodada perde a súa nai e debe adaptarse
á vida cuns parentes nun barrio industrial
de Madrid. Alí, enfróntase á recuperación
dun pai ausente e axuda a súa nova curmá
a liberarse dunha relación de parella
asfixiante, na que a violencia de xénero se
mostra na súa vertente económica, posto
que o mozo é, á vez, xefe da rapaza.

En moitas ocasións, o substrato dunha
cultura sexista por motivos relixiosos, unido
ás dificultades socioeconómicas, crea
guetos onde a muller é cidadá de segunda
categoría. No filme francés A escorregadiza,
de Abdel Kechiche, o desexo de Krimo, 
un rapaz franco-magrebí, de namorar 
unha compañeira lévao a ofrecerse como
actor nunha representación teatral. Esa
actividade tan “feminina” sitúao na diana
do desprezo dos compañeiros, e dispara a
xenreira contra Lydia, obxecto da paixón de
Krimo. A outra gran protagonista da cinta 
é a banlieue, os arrabaldes de París, espazo
escravizante para as mulleres, que intentan
reproducir modelos dos seus países de
orixe: Marrocos, Alxeria ou Tunicia. 

A linguaxe do filme é especialmente
agresiva, e amosa unha misoxinia 
moi marcada e reafirmada no ámbito
adolescente.

Unha gabanza á parte merecen as
curtametraxes seleccionadas. Por unha
banda, serviron como modelo técnico para
a elaboración dos guións, o que resultou
moi útil para os alumnos e alumnas, 
xa que, evidentemente, os códigos fílmicos
son ben distintos aos teatrais ou literarios;
por outra parte, Éramos pocos e Sintonía
afrontaron con humor sarcástico e tenrura,
respectivamente, os encontros e
desencontros entre home e muller.

Na primeira das obras, unha especie de
vodevil cómico-tráxico, dous homes, pai e
fillo, prototipos do home incapaz de asumir
as funcións domésticas, aproveitan a
soidade dunha anciá nun asilo para aceptar
a súa farsa de facerse pasar por avoa, antes
que sobrevivir sen unha “muller-criada”.
Sintonía pechou o ciclo de xeito magnífico:
profesorado e, máis tarde, alumnado facíanse
a seguinte pregunta: por que nun ciclo sobre
violencia de xénero xorde esta obra “branca”,
na que todo semella harmonía? Se cadra
para amosar a posibilidade idílica de que o
home e a muller se coñezan e convivan en
igualdade e que, como seres humanos
autónomos e completos, procuren en
liberdade os mesmos obxectivos vitais; 
é dicir, que, como lle ocorre á parella
protagonista, a casualidade e o destino lles
axuden a compartir un mesmo dial.

DESPEZAMENTO 1: UNHA GALEGA GAÑA O CONCURSO DE CURTAMETRAXES

Cinco son os gañadores no concurso de curtas a nivel estatal. Terán a oportunidade de gravalos, no marco dun campamento de cine 
que se desenvolverá entre o 15 e o 19 de outubro de 2008, coa participación de profesionais do sector. As curtametraxes poderán ser 
vistas en salas de cine. 

❚ Vive o muere, de Lluc Puig, do IES de Cardedeu (Barcelona).

❚ Nunca es tarde para hacerte valer de Bianca Ancares, do CEB de Cerrado (Asturias).

❚ Sin miedo de Marta Blanco, do IES Carlos Casares de Viana do Bolo (Ourense). 

❚ Sin pensarlo dos veces, de María Luisa Segarra e Saray Ferrer, do IES Carrús de Elx (Alacant).

❚ Por un mundo sin violencia, de Álvaro Gómez, Celia Berrinches e Lidia Molina, do IES Gaspar Sanz, 
de Meco (Madrid).

Marta Blanco recolleu a claqueta de gañadora de mans de Purificación Álvarez, xefa da Unidade de Loita Contra a Violencia sobre a Muller, 
da Subdelegación do Goberno de Ourense, nun acto no instituto de Viana.
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Marta Blanco Fernández estuda primeiro
de Bacharelato en Viana do Bolo.
Gústalle o cine dende hai moito tempo 
e considera como opción posible traballar
nel. O premio permitiulle que a súa valía
fose destacada na prensa escrita, na
radio e na televisión e que recibise
parabéns de moita xente, ata da ministra
ourensá Elena Espinosa. Quizais este
sexa o primeiro éxito dunha longa
carreira profesional. Agora comparte
con nós o seu gusto pola sétima arte. 

Como foi a idea de presentarse 
a este concurso?

Hai uns anos que comecei a interesarme
polo cine e, cando vin os carteis polo
instituto, souben que era unha óptima

oportunidade para probar sorte 
neste mundo.

Cal é o argumento desta curtametraxe?

A curta trata sobre un tema que
desgrazadamente está moi de 
actualidade nestes momentos, 
que é a violencia de xénero.

Cando está prevista a súa rodaxe?

Será en Madrid durante o mes de outubro.

Pensas que o cinema pode axudar 
a concienciar a sociedade sobre estes
problemas?

Por suposto. O cine é algo que chega tanto
a nenos coma a adultos e, se a xente pode
ver cales son os problemas da sociedade

reflectidos na sétima arte, está claro que
será máis consciente da súa existencia, así
como da necesidade de evitalos. 
Pero, para que a mensaxe chegue a todos por
igual, necesitamos máis salas de cine nas
que non só se emitan películas comerciais
hollywoodienses, senón máis cine europeo e
independente. E tamén é importante que os
pais leven os seus fillos e fillas ao cine e que
estes se afeccionen ao cinema.

Fálanos un pouco da túa visión do
cinema actual e das túas preferencias 

Creo que nas salas de cine deberían deixar
de emitir películas comerciais
norteamericanas, sobre todo comedias
románticas ou pelis de superheroes, porque
son bastante patéticas; deberían darlles
máis publicidade a moitas películas que,
con menor orzamento, emocionan máis o
público pola calidade do seu guión ou dos
seus intérpretes. Paréceme bastante
vergonzoso que nos únicos multicines desta
provincia emitisen todas as películas
nominadas aos Óscar excepto Expiación, a
única delas que era europea. Por non falar
de que por aquí non pasou a última de Tim
Burton, nin o biopic de Todd Haynes sobre
Bob Dylan, ou a mellor produción inglesa do
ano (This is England) e só dúas ou tres pelis
españolas en todo o ano.

Que nomes subliñarías no mundo da
dirección e da interpretación actuais?

Persoalmente, encántame a innovación de
Sofía Coppola (María Antonieta) e o
realismo do inglés Joe Wright (Orgullo e
prexuízo); gústanme tamén González
Iñárritu (Babel) e David Fincher (Zodiac),
e o humor de Jason Reitman (Juno).

En canto aos actores, os meus favoritos son 
o desaparecido Heath Ledger (I’m not here),
Johnny Deep (Ed Wood), Sean Penn
(21 gramos); nas actrices destacaría a Kate
Winslet (Esquécete de min), Rachel Weisz
(A fonte da vida) e Cate Blanchett (Elizabeth).
E creo que hai que dar especial atención 
a novos talentos como Ryan Gosling (Half
Nelson), Michael Pitt (Last days), Zooey
Deschanel (O asasinato de Jesse James)
ou Emily Martinez (Match point).

Para máis información:
http://www.cortosmenosesmas.com
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Adoración Fernández González, directora
Mª Consuelo Vázquez Castro, orientadora
CEIP da Pobra do Brollón

1. O NOSO CENTRO

O CEIP da POBRA DO BROLLÓN 
é un centro público de catro unidades: 
unha de infantil e tres de primaria. 
É un centro rural, situado a cincocentos
metros da capital municipal. 

No presente curso asisten ao centro 
44 nenos/as, na súa maioría do concello, 
agás un alumno de Venezuela e unha
alumna de etnia xitana.

A maioría das familias das que procede 
o noso alumnado dedícanse á agricultura 
e á gandería. O resto dedícase ao sector
servizos e tamén hai un pequeno grupo de
profesionais liberais e autónomos.

2. XUSTIFICACIÓN 
DO NOSO PROXECTO

Tendo en conta algunhas finalidades do
PEC, reflectidas nos sinais de identidade:

❚ Unha escola ideoloxicamente plural,
especialmente nas súas vertentes
relixiosa e política.

❚ Unha escola activa, creativa 
e investigadora…

Así mesmo, recollemos algúns 
propósitos como institución propoñendo 
un estilo de formación:

❚ Baseado no pluralismo e no respecto 
aos valores democráticos.

❚ Que contemple a convivencia entre 
as persoas de distintos sexos,
capacidades, razas e relixións.

❚ Orientado á igualdade de oportunidades.

❚ Que fomente a creatividade, 
a solidariedade, a cooperación.

❚ Inmerso na realidade cultural de Galicia,
ao promover o seu desenvolvemento e
coñecemento entre todos os nosos
alumnos e alumnas.

A estas intencionalidades e propósitos
engadimos a oportunidade de contar con
recursos e dotacións económicas para
traballar sobre a educación en valores, que
nos encamiñan á formación integral das
persoas, polo que seleccionamos para
traballar durante o presente curso 2007/08
dun xeito máis específico o lecer dos nosos
alumnos e alumnas.

Nesta selección inflúen as características,
situación e necesidades derivadas do noso

Educade os nenos/as. Educádeos na tolerancia, 
na solidariedade. Transmitídelles o máis importante 
que temos: a herdanza cultural.

Josefina Aldecoa (1997): La fuerza del destino

Aprender no lecer
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alumnado: un centro rural no que o baixo
índice de matrícula e a dispersión rural fan
que os nenos e nenas teñan como punto de
encontro o colexio, e que fóra das horas de
escola, nas súas aldeas, conten con poucos
compañeiros para xogar e mais cunha
escasa oferta de actividades de lecer.

Pretendemos, pois, enriquecer o seu lecer
en dúas vertentes fundamentais:

❚ A través do estudo e coñecemento do
seu contorno, fomentando o seu valor,
coidado e conservación.

❚ A través da lectura, fonte inesgotable de
investigación e enriquecemento persoal.

Que o lecer sexa, pois, diversión e, á súa
vez, enriquecemento persoal e social.

3. QUE QUEREMOS 
QUE APRENDAN NO LECER

a) A través da lectura, partindo do
fomento da lectura en todas as etapas,
infantil e primaria, e en todos os ciclos;
favorecendo que os nenos/as aprendan a
coller e escoller as lecturas, a escoitar e

contar contos, historias, vivencias…;
axudándolles a desenvolveren a súa
creatividade e imaxinación, comezamos 
a desenvolver o noso Valora-Lecer. 
Así mesmo, tamén aprenden a producir
elaborando libros sobre diversas temáticas
que se van traballando ao longo do curso.

Á hora de realizar unha lectura, cómpre 
o dominio de moitas habilidades, algunhas
das cales poden resultar complexas para os
nenos/as. Estas habilidades poden ser:
❚ Ser conscientes de por que e para que

len, é dicir, que finalidade perseguen coa
lectura: aprender, entreterse e divertirse,
buscar información…

❚ Dispor dun vocabulario abundante e
adecuado para abordar o tema tratado.

❚ Estar en disposición de interpretar 
frases e estruturas sintácticas máis 
ou menos complexas.

❚ Durante a lectura, seren capaces de
controlar se están comprendendo o texto
ou se encontraron algún problema.

❚ A aprendizaxe da lectura dura toda a vida. 
O dominio das habilidades que permiten
comprender os textos segue enriquecéndose

durante a nosa experiencia como persoas
lectoras, na confrontación das novas
lecturas, textos máis difíciles ou propostas
narrativas diferentes. A ler estase
aprendendo sempre. Durante toda a
escolaridade, os nenos/as deben seguir
perfeccionando as súas habilidades e nós,
como mestres/as, temos neste eido moita
responsabilidade para que iso sexa así.

Como lles podemos axudar?
Creando un bo ambiente lector, organizando
un espazo adecuado, guiando a selección
de libros e contos, conversando sobre as
diferentes temáticas, servindo nós como
modelo, implicando os pais/nais no 
Plan Lector do centro, organizando premios
durante o curso relacionados cos libros
(lectura, coidado, creación…).

Nós intentamos facelo:

b) Fomentando a convivencia, a través de
actividades conxuntas con outros colexios
da zona, este curso co alumnado do CEIP
de Ribas de Sil. Así podemos coñecer e
ensinar o noso contorno; mellorar a nosa
autoestima; desenvolver as habilidades
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sociais; aprender a compartir e ser
solidarios (axudando a nenos/as ACNAE),
etc. Pensamos que a escola ten que ser
comprensiva e democrática; atender 
de maneira humilde e axeitada as
necesidades, intereses e capacidades do
noso alumnado, en definitiva, a súa
diversidade. Se queremos potenciar esa
convivencia de cara ao futuro, este é o
momento preciso para pór os alicerces
necesarios e instar a sociedade en xeral 
e a comunidade escolar en particular a que
de forma prioritaria se fomente o ensino de
valores, como o respecto e a comprensión
das distintas identidades e formas de ser, 
e deixar nun segundo plano o currículo 
(que tamén é importante). Atribuír o fracaso
escolar á pouca implicación do alumnado,
dos país/nais, ao clima de aula non
axeitado, á pouca autoridade do mestre/a
ou ás nulas excelencias dunha lei resulta
extremadamente simple e, o que é peor,
inoperante e ineficaz.

Nós intentamos 
ser responsables.

Potenciar o centro educativo como
espazo onde se debe favorecer o lecer,
programando actividades lúdicas e ao
mesmo tempo formativas, como foron 
os relatorios sobre a igualdade, sobre o
medio natural, as funcións de teatro 
(nos festivais) e os contacontos
(acompañados de música tradicional), 
entre outras actividades desenvolvidas 
ao longo do presente curso.

4. PROPOSTA DE MELLORA 
PARA O VINDEIRO CURSO

Partindo do dito popular “rectificar 
é de sabios”, propoñemos para o período
2008-2009 algunha modificación das
actividades do proxecto. Parécenos
importante pensar no patio como un espazo
onde os nenos/as gocen e aprendan no
tempo libre. É o lugar onde se poden poñer
en práctica as habilidades sociais; onde as
relacións entre o alumnado teñen que ser
respectuosas, de igual a igual sen actitudes
discriminatorias; é unha maneira excelente
de implicar o alumnado e o profesorado na
dinámica do centro (seguindo a Asún Olano).

Por iso, trataremos de dinamizar o patio 
do colexio organizándoo por recunchos de
actividades, que poderían ser como segue:

Delimitar a zona de infantil cun cercado
de madeira (pintada de distintas cores
polos profesores e os nenos/as).

❚ Recuncho dos xogos de mesa.

❚ Recuncho dos xogos pintados no chan.

❚ Recuncho dos deportes, no pavillón e 
no patio (baloncesto, voleibol, fútbol, 
tenis de mesa, zancos…).

❚ Recuncho de lectura externo (temos un
patio amplo e hai espazo para todo, este
recuncho pode situarse na zona verde).

❚ Recuncho de lectura interior 
(espazo que xa está funcionando 
na entrada do comedor, para os días 
de mal tempo).

Todos estes espazos terán un sinal de
identidade. Para distribuír os materiais
haberá uns encargados semanais entre o
alumnado e para que todo funcione ben
contaremos con mestres/as encargado/as.
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Equipo Valora
CEIP A Solaina (Narón)

HISTORIA DO PROXECTO 

Os mestres e as mestras de Educación
Física do colexio pensamos que o noso
alumnado andaba falto dunha formación 
de circulación viaria, tan útil como necesaria
para a mellora e o respecto polas normas
de tráfico.

Axiña tivemos apoio tanto da dirección do
centro, de todo o claustro, como dos
monitores do Concello e da Policía Local.

Así comezamos.

O primeiro que fixemos foi sinalizar o chan
de todo o colexio colocando en sitios
estratéxicos os sinais de tráfico que vimos
máis axeitados, así como rotondas en todos
os descansos. Xa nos primeiros días
notamos o interese que espertou no
alumnado toda esta “movida” que
consideramos como un xogo no que todos
participamos dun xeito ou doutro. 

Os primeiros resultados xa os vimos de
inmediato, pois os nenos e nenas entran 
en filas sen atropelos nin empuxóns, con
orde, algo tan difícil de conseguir; a
continuación, detectamos o respecto polos
sinais que atopan no seu percorrido.

Fixemos un carné para todo o alumnado 
e profesorado que levamos colgado coa
foto e o nome de cada un, con 12 puntos
que, se se cometen faltas graves, 
vanse quitando sucesivamente; pero como
o noso labor non é só castigar, tamén
premiamos os que o fan moi ben,

respectando as normas, nomeando estes
alumnos ou alumnas como axudantes do
garda de tráfico. Colocámoslles un peto
fluorescente e poñémoslos de primeiros e
de últimos de cada fila, de xeito que obteñen
autoridade viaria durante unha semana.

O noso Concello solidarizouse con este
proxecto e pintounos o patio cuberto como
circuíto viario, o que nos facilitou moito o
ensino dos sinais de tráfico.

Ao principio o alumnado colocábase 
en fileiras como se fosen autobuses,
respectando e asimilando o
comportamento ante os sinais.

Ao mesmo tempo a Policía Local mostrou
tamén interese por este traballo e tivemos
a súa colaboración total tanto dentro do
centro como nas saídas que realizamos 
ao longo destes dous anos.

Historia do noso proxecto 
de educación viaria
O principal obxectivo que nos levou a traballar neste tema foi o de concienciar 
o noso alumnado sobre o respecto polas normas viarias e, a partir del,
transmitirlles a nais e pais as súas aprendizaxes, de xeito que todos 
cheguen a asumir a perigosidade a que estamos expostos. Os centros escolares, 
coa colaboración dos concellos, son o mellor sitio para conseguilo.
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PARÉCENOS INTERESANTE EXPLICAR
ALGUNHA DELAS, TANTO POLO SEU
CONTIDO COMO POLA SÚA FINALIDADE 

1º Saída polo barrio en grupos, coa axuda
dos monitores do Concello, dos
compañeiros e da propia policía. Nestas
saídas a cada grupo asignóuselle un
percorrido no que tiña que anotar todas
as deficiencias viarias que atopase
(ao mesmo tempo que coñecía o seu
barrio doutro xeito). Fixemos unha posta
en común e as anotacións recollidas
entregámolas no Concello. Con esta
actividade queremos formar o noso
alumnado de xeito responsable e
crítico ante o contorno que o rodea.

2º Polo Nadal saímos todo o alumnado 
de 6º agrupados de 3 en 3; aquí xa
necesitamos máis axuda, e tivémola 
a esgalla. Colaboraron con nós as
asociacións do barrio, as asociacións 
de persoas discapacitadas e algúns pais
e nais do propio alumnado. Esta saída
consistía en escribir nunha especie de
postal unha frase alusiva ao respecto
polos sinais e cun sinal de STOP que
levabamos cada grupo parábanse os
condutores e entregabámoslla. Deste
xeito intentamos sensibilizar tanto o
alumnado coma os condutores 
da prudencia ante a condución.

3º No curso seguinte comezamos a
traballar coa bicicleta. Para iso fixemos
reunións coas familias do alumnado 
que dende 3º a 6º estivesen dispostas 
a que os nenos ou nenas viñesen 
na bici ao colexio, trazando dúas rutas
seguras polas que circular coa axuda 
da policía, de pais e nais e que puidesen
realizala coa máxima seguridade.
Conseguimos que por estas rutas
viñesen preto de vinte alumnos
diariamente. Neste punto foi moi
importante a colaboración cos pais 
e nais, xa que, se sumamos esforzos, 
o resultado duplícase.

4º Realización de traballos en colaboración
coas titoras sobre o contorno máis
próximo, trazando rutas que ao mesmo
tempo serven de exercicio de orientación.
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OS VALORES QUE DESTACAMOS 
CON ESTE PROXECTO SON VARIOS 
E IMPORTANTES 

❚ Concienciación e reflexión do contorno
do propio barrio, fixándonos nas
deficiencias e posibles solucións. 

❚ Espertar o interese polo respecto ao
medio natural, descubrindo nas saídas
os perigos aos que estamos expostos e
posibles solucións.

❚ Sensibilización e respecto no barrio ao
paso do alumnado, xa que en moitos
puntos non existen pasos de peóns.

❚ Contribución desinteresada por parte
dos compañeiros, que quedaban sen
recreo de forma altruísta, para axudar
os demais a aprender a dominar os
vehículos nos que algúns teñen
dificultade, como andar en bici, en
patinete ou patíns.

❚ No presente curso estamos a pintar 
a pista de fóra cun circuíto viario 
e un xogo de oca con sinais de tráfico, 
e aproveitamos os recadros de
descanso para pintar xogos populares 
que poidan ser utilizados polos nenos
no tempo de lecer.

❚ Ao longo destes dous anos presentamos
o proxecto a un concurso da DXT.

❚ Este proxecto ten un Premio Valora. 
Coa dotación económica fíxose posible 
a obtención de material e a realización 
de moitas actividades. Está previsto
continuar coa mesma dinámica no
vindeiro curso, completando a formación 
e organizando novas experiencias.
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Lois Anxo Rodríguez Calvo
IES Fraga do Eume (Pontedeume)

María Salas Aguilera
IES Leixa (Ferrol)

Comes cos ollos? Ollo co que comes! 
é unha exposición sobre alimentación
saudable froito da colaboración entre o IES
Fraga do Eume e o IES Leixa. A exposición
inaugurouse o pasado 13 de maio na
Facultade de Humanidades de Ferrol, 
onde foi visitada por alumnado de
numerosos centros escolares da comarca.
Para o vindeiro curso estará á disposición
de todos os centros que o desexen e que llo
soliciten previamente ao CFR de Ferrol. 

Comes cos ollos? Ollo co que comes!
pretende ser un percorrido por distintos
aspectos relacionados coa alimentación 
e a saúde.

Os carteis elaborados, agrupados en series
temáticas, pretenden a sensibilización da
comunidade educativa respecto da relación
alimentación-saúde a través de imaxes con
mensaxes curtas e atractivas que lles
faciliten aos docentes que as percorren 
co alumnado reafirmar contidos ou

introducilos, cun traballo complementario 
na aula que se fai imprescindible. 

Por isto, a exposición está dirixida a
escolares de todas as idades e será o
docente quen deberá adaptar a guía da
exposición en función das características 
do alumnado.

Para quen desexe afondar nos contidos,
engadimos nalgúns dos carteis 
datos máis específicos relativos 
ao tema desenvolvido. 

Para contextualizar un pouco este traballo,
engadimos uns datos: o IES Fraga do Eume
de Pontedeume imparte, ademais de ESO e
bacharelato, ciclos formativos da familia de
Hostalaría: ciclos medios de Cociña,
Restaurante e Bar, Panadaría e Pastelaría e
ciclo superior de Restauración.

O IES Leixa imparte bacharelato, ciclo
superior de Deseño e Produción Editorial 
da familia de Artes Gráficas e o ciclo de
Dietética e Nutrición da familia Sanitaria.

Por que nos xuntamos para tratar 
un tema tan importante como 
a alimentación saudable?

Porque ambos os centros temos 
ciclos relacionados co tema, 
pero o máis determinante foi o interese
dalgún docente por mergullarse na
educación en valores, amosado 
xa en cursos anteriores. 

Así, podemos afirmar que no IES Fraga 
do Eume se veñen realizando actividades
específicas con este obxectivo dende hai 
4 anos, das que destacamos a Semana da
Alimentación Saudable, e este ano recibimos
un premio VALORA no ámbito da educación
para a saúde co proxecto “Alimentación
saudable e exercicio físico”, que implica 
un terzo do profesorado do centro.

Comes cos ollos? 
Ollo co que comes!
Un traballo colaborativo no ámbito da educación para
a alimentación saudable entre o IES Fraga do Eume e
o IES Leixa

144

SAUDIÑA (93-176) imprenta:SAUDIÑA  18/03/09  14:01  Página 144



No IES Leixa organízanse visitas informativas
aos centros educativos da zona, encamiñadas
á educación de estudantes no eido da
dietética e a nutrición. Asemade, colabórase
constantemente coa elaboración de
material gráfico, como as exposicións
anuais que dende hai anos se veñen
realizando: “A violencia de xénero” 
no curso 2006-07, a “Educación en
valores” no curso 2007-08. 

OS COMEZOS

A principios do curso 2007-2008 tivemos a
primeira toma de contacto no CFR de Ferrol.
Nesa primeira reunión fixemos un enfoque
xeral do que debería ser a exposición: 
a quen ía dirixida, que aspectos dentro 
da alimentación saudable se tratarían, 
datas de inauguración, calendario das
vindeiras reunións.

A SELECCIÓN DE CONTIDOS

No IES Fraga do Eume constituímos un grupo
de traballo, integrado por profesorado dos
departamentos de Bioloxía e Xeoloxía,
Educación Física e Departamento de
Hostalaría, para elaborar os contidos que
debería tratar a exposición. É ben certo que
seleccionar contidos dun tema tan amplo
como a alimentación saudable foi ben difícil
e ocupounos moitas horas de discusión e
posta en común. Decidimos tamén que a
exposición debería dirixirse a todos os niveis
educativos, o que nos obrigou a facer un
esforzo extra para elixir os textos e imaxes
que debería incluír cada cartel. Nesta parte
do proceso de creación de contidos foi
tamén moi importante a intervención de
María Salas, profesora do IES Leixa, coa que
mantiñamos reunións frecuentes nas que lle
presentabamos bosquexos con ideas básicas
que ela traballaría posteriormente co seu
alumnado de Deseño Gráfico.

ELABORACIÓN DA EXPOSICIÓN 

Partimos dun grupo de 11 persoas, na súa
maioría mulleres, de idades comprendidas
entre os 19 e 26 anos, procedentes de
diferentes lugares da comunidade
autónoma (dado que o ciclo de deseño e
produción editorial é o único en toda
Galicia) e cunha formación de bacharelato e
nalgúns casos doutros ciclos formativos.

Na aula formúlase o proxecto: realizar 
unha exposición de carteis sobre
alimentación saudable, en conxunto co IES
Fraga do Eume e coa colaboración do CFR,
Concello de Ferrol e a Universidade.

A CREACIÓN

Cos primeiros contidos comezamos 
a xogar con diferentes ideas e a elaborar 
os primeiros bosquexos. 

Decidimos facer nós mesmos as fotografías,
pois tiñamos que empregar imaxes moi
concretas e algunhas difíciles de atopar
nalgún banco de imaxes. Para iso contamos
cunha fotógrafa ferrolá, Carmen Carpente
Sardiña, que colaborou connosco dun xeito
altruísta. Fixéronse moitas sesións
fotográficas en estudo e outras nos talleres
de Hostalaría do IES Fraga do Eume, no que
se elaboraron os pratos, e nas que participou
o alumnado e o profesorado activamente.

Xa tiñamos moitos bosquexos que poderían
valer, pero con estilos moi diferentes, polo
que tivemos que elixir un só e unificar todo,
escollendo unha soa tipografía e un
elemento común, os corchetes, 
que son recorrentes en case todos os
carteis e tamén nos títulos das seccións 
e da exposición.

Despois eliximos as imaxes das miles que
tiñamos, recortámolas, retocámolas e
fixemos xa os carteis cos textos definitivos,
tras pasar por varias revisións.

Tamén deseñamos uns trípticos 
que contiñan a información 
e percorrido da exposición e os carteis
anunciadores desta. 

O DESEÑO 

Xa tiñamos os contidos, as imaxes 
e os carteis; pero, como queremos que 
se mostre ao público o noso traballo?, 
que elementos levará? 

Realmente estabamos condicionados 
polo lugar onde se ía realizar a exposición,
que resultou ser unha sala que nos cedeu 
a Facultade de Humanidades no Campus 
de Ferrol, pois era moi longa, estreita,
cunha enorme galería e sen paredes.

Primeiro había que medir o espazo e logo
buscar un sistema para amosar os carteis,
que finalmente se realizou sobre caixas 
de cartón. 
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O título da exposición “COMES COS
OLLOS? OLLO CO QUE COMES!”
integrámolo nunha especie de selo 
de calidade. 

Elaborouse unha maqueta para ver como
ía quedar a exposición, empregando
pequenas caixas forradas con papel kraft
que simulasen así caixas de cartón, e
fixemos varias disposicións que logo
trasladamos a ordenador. 

A exposición final consta de 89 caixas 
de cartón de 100 x 60 x 60 cm sobre as que
van colocados os carteis e, pegados en vinilo,
os títulos das seccións e outros elementos.

O PROCESO PRODUTIVO

Rematado o deseño dos carteis,
procedemos á súa impresión nun 
plotter en tamaño A-2, A-3 e A-1 
sobre papel fotográfico, despois pásanse
por unha laminadora que os plastifica 
para a súa protección. 

A continuación mandamos ao plotter de
corte de vinilo os textos que van pegados
nas caixas. Sacamos o sobrante e deixamos
só as letras, ás que adherimos un filme
para despegalas da súa base e poder
fixalas en calquera outra superficie.

A MONTAXE 

Distribuíuse o traballo en varios grupos. 
Un tiña que montar as caixas e colocalas

segundo o esquema, outro tiña que medir 
e marcar a situación dos carteis e demais
elementos e outro tiña que colocar todo 
no seu sitio.

A INAUGURACIÓN 

Durante moitas horas do luns día 11, 
un grupo de rapaces e rapazas dirixidos
pola súa profesora organizaron todas 
as caixas, pegaron os carteis e deixaron 
a exposición en perfectas condicións 
para a inauguración. Despois de todo 
o traballo realizado por ambos 
os centros, por fin chegou o día sinalado.
Dende primeiras horas do martes 
13 de maio, o alumnado de Hostalería 
do IES Fraga do Eume co seu profesorado
preparou un almorzo saudable para 
ofrecer ás persoas asistentes ao acto 
de inauguración in situ.

A exposición levantou moita expectación,
por iso estaban presentes todos os medios
de comunicación. A presenza do alcalde da
cidade de Ferrol, da concelleira de
Educación, o decano da Facultade de
Humanidades e o director do CFR amosa 
o interese que se percibe por este tema. 

Ademais das autoridades de Ferrol,
estiveron presentes os alumnos e alumnas
do quinto curso de primaria do CEIP 
San Xoán de Filgueira para os cales, como
contarían posteriormente nas aulas, “foi a
mellor exposición”, onde ademais de
aprender “pasámolo moi ben”.

Bloques de contidos 
da exposición

PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN

A pirámide de alimentación que incluímos 
é a correspondente á dieta atlántica. 
A novidade en comparación coas pirámides
tradicionais é que incluímos na base desta
o exercicio físico, aspecto no cal podemos
incidir cando percorremos 
a exposición.

ALIMENTOS ECOLÓXICOS

Preténdese achegar ao alumnado o concepto
de alimento ecolóxico en contraposición cos
produtos convencionais ou da agricultura

convencional. A través de 9 carteis
pretendemos destacar os aspectos básicos
da agricultura e a gandería ecolóxica para a
conservación do medio natural,
desenvolvemento sustentable, consumo
responsable e calidade alimentaria.

ADITIVOS ALIMENTARIOS

Nos carteis temáticos relativos aos aditivos
alimentarios facemos un percorrido polos
grupos máis importantes, destacando 
a súa función e os seus posibles efectos
nocivos no caso de abuso dos produtos 
que os conteñen. 

IMPORTANCIA DO ALMORZO

Unha das principais carencias da
alimentación na adolescencia é o feito 
de prescindir dun almorzo equilibrado 
e suficiente. Nesta parte da exposición
facemos fincapé nas características que
debería ter un almorzo equilibrado.
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CAFETERÍA ESCOLAR

Facemos un percorrido polos distintos
alimentos que o alumnado pode atopar na
cafetería escolar, incidindo nos aspectos
negativos que algúns alimentos teñen para
a saúde e dando alternativas ou
recomendacións para o seu consumo.

ALIMENTOS MEDICINA

Incluímos un abecedario de distintos
alimentos, principalmente vexetais,
destacando as súas propiedades 
e os beneficios que poden proporcionar 
á nosa saúde. 

COMIDA RÁPIDA

Nesta sección incidimos en como a comida
rápida pode actuar negativamente na nosa
saúde, indicando os compoñentes desta e
as posibles alternativas para substituíla ou
elixir a máis adecuada.

ALIMENTOS DE TEMPADA: 
SEMPRE NO MELLOR MOMENTO

A globalización está a facer desaparecer o
concepto de alimento de tempada, alimento
que se atopa no seu mellor momento para o
consumo, cargado de sabor e de nutrientes.
Queremos destacar aquí a importancia que
ten recuperar esta estacionalidade tanto
para a nosa agricultura como para a saúde. 

ALIMENTOS FUNCIONAIS

Os alimentos funcionais están 
de moda. Leites con omega-3, 
fibra, fitoesterois. 

Facemos un percorrido polos
principais elementos funcionais
presentes nos alimentos, indicando 
os beneficios que teñen para a nosa
saúde e os alimentos nos que 
están presentes.

MARKETING OU REALIDADE?
Se desexades metervos no tema 
do marketing, podedes establecer 
a comparación entre a cantidade de
omega-3 que ten unha lata de
sardiñas (1.000 mg) e 1 litro de leite
enriquecido (40 mg).

TÉCNICAS DE COCIÑA

A través de catro carteis introducimos
brevemente catro técnicas de cociña
saudables, destacando as propiedades
que lles outorgan aos alimentos. 
Podedes resaltar aquí a importancia 
que ten cociñar utilizando poucas graxas 
e tempos de cocción breves que axudan 
a conservar as vitaminas dos alimentos. 

Conclusións

Todas as persoas implicadas nesta experiencia valoramos moi positivamente 
o traballo colaborativo entre os dous centros, a pesar das dificultades de
compatibilización de horarios e do esforzo extra realizado.

Para o alumnado do IES Fraga do Eume tamén foi importante a perspectiva 
da elaboración de pratos tendo en conta os criterios da alimentación saudable.

En canto aos contidos, botamos de menos unha serie de carteis que tratase 
a etiquetaxe dos alimentos, xa que é un aspecto moi importante de cara 
a un consumo responsable.

Tamén vemos necesario elaborar unha unidade didáctica enfocada 
ao aproveitamento da exposición como recurso didáctico.

Da valoración final o máis importante é a relación establecida 
entre os dous centros, da que xa saíron novos proxectos de colaboración 
cara ao vindeiro curso académico.
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María José Castro Girona
Mestra de Educación Física en Educación Primaria
Doutora en Educación Física
CPI Luís Díaz Moreno (Baralla)

A ORIXE

Esta experiencia, que foi levada a cabo no
curso 2005/2006 no CPI Luís Díaz Moreno
de Baralla con todos os nenos e nenas de
educación primaria, centrouse nas áreas 
de Educación Física e Informática. Esta
última área permitiu atopar información na
rede sobre novos xogos e xogos practicados
noutras comunidades autónomas 
de España.

Despois de facer unha observación nos
recreos do colexio, percíbese pouca
práctica motriz neles. O alumnado non varía
os xogos, xogan sempre ás mesmas
cousas. Neste sentido, o patio de recreo
deste colexio non é moi diferente aos patios
dos outros colexios. En xeral, a práctica
motriz dos rapaces e rapazas é moi escasa,
froito da sociedade na que vivimos. As
actividades sedentarias son máis habituais
no alumnado: videoconsolas, televisión,
ordenadores, etc. Hai estudos en Galicia e
tamén no ámbito europeo que o corroboran.

Está claro que hai que potenciar a práctica
de actividade motriz nos tempos de lecer 
do alumnado.

A actividade do curso 2005/2006 na
primaria foi orientada con vistas á utilización
dos xogos no tempo libre do alumnado, 

e para isto, nada mellor que o emprego 
dos xogos tradicionais e populares, pois
permiten xogar a todos e a todas sen
importar o sexo ou a idade. No medio rural
no que estamos a traballar isto é moi
importante, pois hai alumnado que se
encontra con que onde vive non ten outros
rapaces ou rapazas e xoga cos seus
proxenitores, familiares ou veciños.

Preténdese que o resto da comunidade
educativa poida colaborar (profesorado,
pais-nais, etc.). Son “xogos coñecidos” 
de sempre aos que xogaban as xeracións
anteriores e que non queremos perder. Este
é un xeito de recuperalos. Tamén, por esta
mesma razón, permiten traballar de xeito
colaborativo, axudándose mutuamente, 
cun obxectivo común. O interese do xogo 
non é gañar ou perder, senón conseguir un
obxectivo común. En todo caso, permiten
ver a rivalidade como unha maneira de
facer e non como a única.

Dan unha oportunidade ao alumnado con
NEE, ao que non destaca noutros deportes, 
e tamén a aquel alumnado a quen non lle
gusta xogar aos deportes por resultarlles
moi agresivos, por exemplo.

OBXECTIVOS DA EXPERIENCIA

Propuxémonos traballar cara á consecución
de todo isto:

❚ Fomentar os hábitos de práctica motriz
máis alá dos deportes e das realizacións
nas clases de educación física dos

colexios. Espertar intereses cara á
práctica motriz de todos e todas. 

❚ Involucrar os pais e as nais na actividade
dos seus fillos e fillas a través dos xogos
experimentados por eles nos seus
tempos de lecer e deste xeito ofrecerlles
un punto de encontro ás dúas xeracións.

❚ Dar a posibilidade a nenos e nenas de
gozar de xogos pouco practicados nas
escolas mixtas.

❚ Coñecer e aprender xogos de sempre 
e practicalos.

❚ Motivar o alumnado para crear e cultivar
afeccións en relación con estes xogos. 

❚ Coñecer e dominar unha batería 
bastante extensa de xogos tradicionais 
e populares.

❚ Asumir os diferentes roles dos xogos.

❚ Valorar o esforzo como instrumento 
de mellora na práctica motriz e trasladalo
ao resto das actividades da vida.

❚ Aceptar a vitoria e a derrota nos xogos
como aprendizaxe para outros ámbitos 
da vida.

❚ Practicar, todos e todas, xogos
historicamente vencellados aos nenos 
ou ás nenas e tradicionalmente relegados
a uns ou ás outras.

OS XOGOS POLO MIÚDO

Cos máis pequenos empezamos con
actividades xogadas de corda, como son a
cobriña ou a montaña rusa, moi sinxelas,

Xogamos na escola

Esta experiencia levouse a cabo cos rapaces e rapazas de Educación Primaria de Baralla, co fin de que
incorporase ao seu tempo de lecer as actividades practicadas nas clases de Educación Física.

A razón de desenvolver esta experiencia foi a busca de hábitos saudables no alumnado. Ademais,
preténdese que teña un carácter lúdico moi elevado. No remate do curso sería desexable que o alumnado
contase cunha bagaxe extensa de xogos, que coñecese unha gran cantidade e variedade de xogos e que
os practicase nos seus tempos de lecer, dentro e fóra da escola. 

Esta experiencia foi premiada conxuntamente pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
e pola Consellería de Xuventude no ano 2006, na convocatoria á innovación educativa nos temas
transversais, máis concretamente no tema de lecer. 
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pero atractivas e divertidas. Co resto dos
cursos seguimos outra progresión:
comezouse con exercicios básicos de salto
á corda e, cando todos/as foron capaces de
saltar cara adiante e/ou cara atrás, fomos
introducindo xogos de corda 
grupais como o reloxo, o “cocherito leré”,
ou o pemento pementón. A intención
sempre foi que os xogos que practicamos
nas clases fosen empregados nos tempos
de lecer e esta é a razón pola que, de forma
periódica, se fixeron observacións nos
recreos. Percíbese que, cando o alumnado
domina os xogos, estes van sendo
incorporados nos seus tempos de lecer.

Deste xeito, no momento en que o alumnado
incorporou os xogos de corda nos tempos
de lecer escolar, empecei a ensinar e
practicar nas clases de educación física os
xogos de goma, elixindo os máis adecuados
para cada idade, de modo que non lles
resultase demasiado doado e, polo tanto
aburrido, nin demasiado difícil para que non
caesen no desinterese pola actividade.

Seguín o mesmo proceso ca cos xogos de
corda, e despois tamén cos de palmas.

Ademais, aprenderon diferentes xogos de
relevos, de puntería, con aros e xogos 
de toda a vida, como o pano, o brilé, 
os acochos, a cadea, a petanca, o berce,
polis e cacos, os birlos…

Co obxectivo de que o emprego dos xogos
se mantivese no tempo, decidiuse organizar
e poñer a funcionar un club de amizade: o
club “Ven xogar connosco”.
Este club estivo formado por todos os nenos
e nenas de educación primaria que
quixeron pertencer a el, o que se traduciu
na práctica no 100% do alumnado.

Para poñer a funcionar o club houbo que: 

1. Organizar a directiva.

2. Distribuír responsabilidades.

3. Facer o carné a todos os que quixeron
formar parte del (o 100% do alumnado).

4. Entre varios anagramas, elixir, elaborar e
votar por un que representase o club. 

5. Programar as actividades que de forma
periódica se desenvolveron ao longo de
todo o curso. 

6. Confeccionar un calendario de
actividades onde se estableceron 

“os días do club”, nos que se organizaron
xogos durante os recreos para todo o
alumnado que trouxo o carné.

7. Elaborar un póster co calendario de
actividades e colocalo nun lugar visible
para todo o alumnado.

Este club ten unha directiva formada por
seis membros do club.

O alumnado que formou parte da directiva
foi elixido democraticamente nas aulas de
5º e 6º. Puideron presentarse ao cargo
todos os alumnos/as socios/as do club que
contaban con carné. A existencia na
directiva de alumnado de 5º e 6º permite
que, en anos vindeiros, contemos con
alumnado na directiva que coñeza o
funcionamento do club. 

Este club organizou actividades no tempo
de lecer do alumnado, no que se practican
algúns dos xogos aprendidos (birlos, brilé,
gomas, pano…).  A capacidade de
convocatoria do club superou con moito as
miñas expectativas, pois todo o alumnado
quixo ser socio do club e nos días de
xuntanza do club participou o 100% 
dos socios/as.

Os socios e as socias do club puideron
facer chegar todas as suxestións que lles
pareceron oportunas e así propoñer outras
actividades a desenvolver.

Así valoramos a nosa experiencia:

Houbo unha valoración inicial para coñecer
a situación de partida do alumnado.
Chegouse á conclusión de que o alumnado
non posuía un ocio activo. 

Como resultado desta valoración,
deseñouse e aplicouse esta experiencia. 

É de subliñar que tanto nenos coma nenas
participaron activamente cunha implicación
moi alta, que se puido percibir en todas as
actividades que se organizaron e nas ansias
e entusiasmo que o alumnado fixo patente
en todo momento. Todas estas actividades
foron publicitadas na revista Folerpas do
colexio, onde se inaugurou unha sección
dedicada aos xogos.

Unha vez tomadas medidas para que a
actividade perdure no tempo e que fixemos
partícipe toda a comunidade educativa da
nosa actividade, réstanos subliñar as

accións que levamos a cabo co fin de
involucrar as familias. Ao principio da
actividade fixemos unha reunión cos
pais/nais para recordarlles os beneficios
que para a saúde teñen estas actividades e
tamén a necesidade de realizar exercicio
físico e modificar os hábitos de vida.
Pedímoslles que se involucrasen no
proxecto. Ao final de curso invitamos os
pais/nais a participar nunha sesión de
Educación Física que resultou ser un éxito.
Primeiro o alumnado fixo unha pequena
exhibición, e despois foron convidados a
xogar xunto cos seus fillos e fillas. Todos e
todas participaron e foi unha experiencia de
convivencia onde se compartiron xogos
coñecidos para os presentes. Foi moi
agradable e penso que todos e todas
gardamos un fermoso recordo daquel día.

Na valoración da participación e a
implicación na experiencia, teño que dicir
que superou de sobra as miñas
expectativas. O entusiasmo do alumnado 
foi crecendo de forma paulatina, así como 
o meu propio; de feito, puiden saber que
practicaban os xogos na casa, na praza da
vila… porque así mo fixeron saber 
as familias e eles mesmos, que me
comentaban as melloras nos xogos ao
chegar ao colexio. 

Incluso confeccionaron o material para
algún dos xogos na casa, coa axuda da
familia, e despois explicaron como o fixeran
aos demais.

A colaboración das familias non puido ser
mellor, responderon de forma moi positiva
sempre que os requirimos, sen poñeren
impedimento ningún, ao contrario,
colaboraron en todo.

O resto do profesorado tamén colaborou, fixo
unha valoración positiva das actividades
desenvolvidas e transmitiume o descenso de
conflitos nos recreos, así como un cambio
nas actividades do alumnado. Nalgún caso
animáronse a xogar cos rapaces e rapazas
nos recreos, axudando a motivalos e incluso
a lles ensinar xogos novos.

O resultado de todo isto foi unha
satisfacción moi grande polo traballo
realizado e a petición por parte do alumnado
de seguir nesta liña en vindeiros cursos.
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Julio Alonso Pérez
Departamento de Química
IES Manuel Antonio (Vigo)

A loita máis efectiva contra o consumo 
de tabaco é a información das súas
consecuencias a unha idade temperá. 
O mellor método para deixalo é a convicción
persoal, moitas veces influída polo ánimo
das fillas e dos fillos que transmiten ese
labor preventivo dende a propia escola, polo
que o corpo docente ten unha grande
influencia e responsabilidade nese e tamén
noutros temas de grande impacto social.
Con esa premisa elaborouse unha unidade

didáctica para o estudo dos residuos do
tabaco, posta en práctica co alumnado da
materia optativa de Iniciación Profesional
Química de 4º da ESO do IES Manuel
Antonio de Vigo.

Trátase dunha experiencia moi sinxela,
aínda que tamén moi motivadora e gráfica
polos seus resultados, con varias
finalidades transversais, entre as que
destaca a educación para a saúde. 

Estudo didáctico 
dos residuos do tabaco

Proxecto didáctico levado a cabo co alumnado de 4º da ESO 
do IES Manuel Antonio de Vigo
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Non é necesaria unha instrumentación
sofisticada e complexa, nin tampouco supón
elevados gastos. Calquera, cun pouco de
maña, pode realizala e aproveitar para
ensinar os métodos básicos de traballo no
laboratorio e o manexo das ferramentas
informáticas e para estimular a integración
e o traballo en equipo, posto que entraña a
participación de toda a clase.

Aclarouse que non se trataba do estudo dos
residuos da nicotina ou do alcatrán nin
doutras substancias residuais da
combustión do tabaco, senón do conxunto
en xeral, coma unha bolsa de lixo na que
non distinguimos o que ten no seu interior.

Para a retención dos residuos utilizouse, de
cada vez, entre 20 e 30 gramos de algodón
natural, que presenta maior absorción ca o
sintético, pesado cunha precisión de dous
decimais. Pesouse cada unha das mostras
e logo colocáronse mediante un tubo de
goma conectado a outro de vidro, co
algodón como filtro e conectado á súa vez
polo outro extremo mediante outro tubo de
goma a unha trompa de baleiro, suxeita
nunha billa. Con boa ventilación, e unha vez
aberta a billa para facer o tiro, prendiamos a
mostra. Deixamos consumir cada mostra
ata un pouco antes de chegar ao filtro, e as
perdas e as diferenzas de velocidade no
consumo das diferentes mostras
xustificáronse como o xeito de fumar que
ten cada consumidor. A diferenza de peso
do algodón antes e despois de cada
experiencia indicou o peso do depósito de
cada mostra. Repetimos cada marca ata
obter tres resultados parecidos e logo
fixemos a media aritmética dos tres. Ao final
demostramos que unhas marcas poden ser
peores ca outras, pero que todas elas, sen
distinción, son malas para a saúde.

Esta experiencia serviulle ao profesor 
para xustificar a necesidade dun método 
de traballo, así como a constancia e a
paciencia para poder acadar os resultados.
O alumnado aprendeu conceptos técnicos 
e científicos, pero tamén se fomentou 
a Educación para a Saúde (loita contra 
o tabaquismo e consumo de drogas); 
a necesidade de protección do medio
natural (loita contra a contaminación); 

o respecto das normas e dos dereitos do
resto da sociedade e a necesidade de
integrar todas as persoas para levar a cabo
un traballo en equipo.

Como complemento pedagóxico, 
ao rematar as experiencias procedeuse 
á queima do resto das mostras ao aire libre,
nun acto testemuñal.

“O IES Manuel Antonio,
por unha sociedade 
sen tabaco”
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M.ª Teresa Domínguez Pérez, coordinadora
CRA Mestra Clara Torres (Tui)

XUSTIFICACIÓN 
E FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

No século XX levouse a cabo a maior das
revolucións e varias xeracións de mulleres
actuaron como axentes e impulsoras deste
cambio, teceron os seus camiños de
resistencia e de transformación social
dende as súas actividades de labregas,
mariscadoras, ensinantes, operarias,
activistas, amas de casa, escritoras, etc.
Deste xeito, foron quen de poñer en
cuestión un repartimento de papeis que
impedía ás mulleres participar en igualdade
de oportunidades das esferas da vida social
e, ao mesmo tempo, tamén limitaba os
homes na súa participación da vida familiar
e afectiva.

É preciso tecer un novo tapiz social 
que transforme a sociedade cara a unha
igualdade real e efectiva. Aínda así, os
atrancos que hoxe existen na nosa
sociedade para a súa consecución real 
son moitos. Queda un percorrido por diante
onde a educación e unha nova 
distribución de oportunidades teñen un
papel determinante. 

Por todo o anterior, precísase unha
necesaria visibilización das actividades e
experiencias das mulleres que poña en
valor todo un xeito de entender a vida e os
problemas sociais. Unha aposta decidida
pola corresponsabilidade e os servizos de
educación e atención á infancia que lles
permitan compatibilizar a homes e mulleres
a vida familiar e laboral. E, por último, o
tratamento da violencia de xénero que
afonde na prevención e actúe con rapidez
na axuda e apoio ás vítimas. 

Este tipo de proxectos que se desenvolven
nos centros educativos pretenden ser un
instrumento que permita afondar no eixe
transversal da Educación para a Igualdade
como contido fundamental para o

enriquecemento persoal e social de toda a
comunidade educativa, partindo do
coñecemento de nós mesmos, da nosa
propia identidade, das nosas diferenzas e
similitudes, das nosas características
persoais, e tomando conciencia da
importancia do valor da diferenza e facendo
visibles os valores femininos como valores
menos desenvolvidos ou menos
recoñecidos. A partir da Educación para a
Igualdade, abarcar outros valores como a
Educación para a Paz (traballando
conxuntamente coas familias de diferentes
etnias, costumes, alimentos…), 
Educación para a Saúde como elemento 
ou compoñente da igualdade en canto a
coñecemento do corpo, cariño e
afectividade… Educación do consumidor
(construíndo xoguetes non sexistas, 
o xogo non sexista). Ademais,
conxuntamente coas familias, resultan
eficaces obradoiros de xoguetes non
sexistas, obradoiros de xogos en igualdade,
obradoiros de contos, obradoiro de traballos
no ámbito doméstico…

A Educación para a Igualdade de Xénero
resulta fundamental e necesaria polo feito
mesmo de que no proceso de socialización
e de adquisición da propia identidade, a
tradicional cultura de xénero na que as
persoas adultas nos formamos orixina que
como profesoras e profesores e como nais
e pais –non sempre reflexivamente–
actuemos fornecendo actitudes  e roles
estereotipados que contribúen a reproducir
e perpetuar no noso propio contorno

familiar e escolar modelos de relación
discriminatorios e desiguais entre mulleres
e homes. Este feito dificulta en gran
medida a procura do desenvolvemento 
das potencialidades individuais e diminúe
as posibilidades de acceder e gozar 
dunha real igualdade de oportunidades
educativas ao longo do proceso de
desenvolvemento persoal das nosas 
fillas e dos nosos fillos e das nosas
alumnas e alumnos. 

O contorno familiar-escolar e as relacións
persoais que neles se producen constitúen
unha base fundamental para o
desenvolvemento da persoa e para a súa
integración social. Neste senso, a formación
en valores que posibiliten contribuír á
creación dunha convivencia xusta, solidaria
e igualitaria entre as persoas de diferente
sexo constitúe unha tarefa que compre
potenciar na educación familiar. Educando
en igualdade pretendemos reflexionar e
sensibilizar sobre aspectos básicos na
promoción do valor da igualdade como
tarefa consubstancial á dinámica educativa
intrafamiliar e intraescolar.

Cando cremos na necesidade de traballar
esta temática na escola, os obxectivos
deben xirar arredor da comprensión e
identificación da importancia da educación
para a igualdade dende valores femininos
e masculinos. Como? Dinamizando e
promovendo a sensibilización, implicación
e compromiso de toda a comunidade
educativa, pois só así poderemos
establecer cambios de actitude para

Igualmente diferentes
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romper inercias e estereotipos desiguais.
Todas xuntas e xuntos desenvolveremos
unha educación en actitudes e valores
asociados á práctica efectiva da 
igualdade que nos leve á promoción e 
ao coñecemento dos valores femininos, 
á discriminación de actitudes e roles
estereotipados que contribúen a reproducir
e perpetuar no noso propio contorno
familiar e escolar modelos de relación
entre homes e mulleres discriminatorios 
e desiguais, á visibilidade de todo o
feminino: valores, linguaxe, espazos…

OS PROXECTOS PODEN
DESENVOLVERSE A TRAVÉS DE
UNIDADES TEMÁTICAS:

— O noso corpo, diferente e igual

— Os oficios das mulleres: mecánicas,
albaneis, enxeñeiras, policías,
bombeiras, pintoras, escultoras,
cámaras, músicas…

— A linguaxe feminina

— Os contos: unha nova realidade,
reinventamos historias

— A poesía e a narrativa feminina

— O xogo e o xoguete

— A saúde

— As producións plásticas 
das mulleres galegas

Outro aspecto que cómpre ter en conta é a
formación do profesorado, xa que resulta
imprescindible fornecernos de actitudes,
aptitudes, intereses, motivacións…
diferentes, pois os estereotipos de xénero,
como construción social, están fortemente
arraigados nos nosos comportamentos,
linguaxes, expresións… e ese currículo
oculto faise visible cada día nas nosas

escolas dun xeito irreflexivo, autónomo 
e cheo de inercias.

COMO PODEN SER AS ACTUACIÓNS 
QUE SE DESENVOLVAN NESTE TIPO 
DE EXPERIENCIAS?

A principio de curso e a principio de cada
trimestre deséñanse diferentes obradoiros
de actividades e recunchos titorizados polas
familias e os docentes. Antes da posta en
marcha destes obradoiros ou recunchos
realizamos sesións de formación coas
familias para o coñecemento do material,
das funcións que se pretenden con el, 
do tipo de capacidades que desenvolve, 
e determínase a rotación polos diferentes
talleres ou recunchos, ademais da función
de cada familia no recuncho ou taller.
Moitas da actividades deseñadas estarán en
formato webquest, miniquest ou busca do
tesouro, fichas de traballo nos EDI, para así,
partindo da biblioteca escolar como fonte 
de información e recursos, empregar os
recursos TIC do centro.

EXEMPLO DESTAS ACTIVIDADES
PODERÍAN SER:

— Elaboración de materiais e contos con
materiais de refugallo que teña en conta
a educación para a igualdade.

— Recuncho ou obradoiro de contos,
contacontos, lectura de imaxes, elabora-
ción de monicreques… non sexistas.

— Recuncho ou obradoiro de construción
de xoguetes non sexistas con materiais
de reciclaxe.

— Obradoiro de tarefas domésticas
corresponsables nas aulas: 
pasar o ferro, facer a cama…

— Rexistro de corresponsabilidade no fogar.

— Traballos típicos e tradicionais no
concello de mulleres e homes.

— Invención de contos, historias e poesías
igualitarias.

— Libro e/ou xornal viaxeiro sobre a
igualdade.

— Identificación e rexistro de oficios e
tarefas desenvolvidas polos diferentes
personaxes dos contos.

— Cambio de finais de contos.

— Análise dos estereotipos dos contos
tradicionais.

— Rexistro de estereotipos aparecidos 
nos contos.

— Creamos xogos e xoguetes non sexistas
e igualitarios.

— Obradoiros para adquisición de
destrezas en actividades realizadas
tradicionalmente polos homes. 

— Obradoiros para adquisición de
destrezas en actividades realizadas
tradicionalmente polas mulleres.

— Coñecemento de artistas plásticas
galegas.

— Busca de nomes de mulleres
significativas para as diferentes aulas.

— Descubrimento de mulleres na ciencia.

— Deseño de festas de
corresponsabilidade.

A continuación debullaremos algunha das
actuacións, remarcando que é importante
que conten coa implicación e compromiso
da comunidade familiar e que teñen como
obxectivo a normalidade na educación 
para a igualdade: 
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a ser unha realidade e, polo tanto, o traballo
coeducativo debe superar os estereotipos
de xénero partindo dun punto de vista
afectivo-cognitivo que rompa coa
perpetuación de modelos de relación 
entre mulleres e homes discriminatorios 
e desiguais. Só desenvolvendo unha
educación reflexiva, sensible, xusta,
solidaria e igualitaria acadaremos eses
retos que os novos tempos nos establecen
e, deste xeito, é posible que a lacra social 
da violencia de xénero deixe de estar 
nas portadas dos telexornais e xornais. 
Non podemos afacernos por habitual 
ao medo, á desigualdade, á inxustiza…

9. FESTAS DE CORRESPONSABILIDADE

Nun pavillón ou casa cultural deseñamos
diferentes recunchos nos que colocamos
obxectos relacionados coas tarefas do
fogar: lavadora, fregona, camas, colocación
de lámpadas, recuncho de colocación de
parafusos e enchufes… e todo o alumnado
vai rotando polos diferentes espazos. 

Resulta interesante que as familias tamén
roten para facer destas tarefas algo cotián 
e normalizar a corresponsabilidade.

10. MULLERES IMPORTANTES 
NO ÁMBITO FAMILIAR

Cada nena ou neno elixe unha muller
significativa na súa vida e así temos 
unha escolma de mulleres anónimas 
que deixarán de selo pola visibilización 
que cada familia fai delas.

1. OBRADOIRO E REXISTRO DE TAREFAS
CORRESPONSABLES

Na aula ou aulas do centro deséñanse 
uns recunchos de tarefas do fogar
corresponsables (limpar o po, pasar 
o ferro, facer as camas, recoller e dobrar a
roupa dos tendais, poñer a roupa a secar…)
que se alternan durante o curso ou todos 
á vez. Todo o alumnado deberá pasar por
este obradoiro ao longo da semana e
levaremos un rexistro. O encargado ou
encargada do día aproveitará o taco de
media mañá para pór e retirar os obxectos
da mesa, así como pasar a vasoira se for
preciso. Posteriormente entregamos 
un rexistro para cubrir mensualmente con
tarefas do fogar elixidas polo alumnado 
e que se comprometen a desenvolver na
casa. Este mesmo rexistro pode ser
empregado polo resto dos membros da
unidade familiar.

2. INVENCIÓN DUNHA HISTORIA 
SEN ESTEREOTIPOS DE XÉNERO

A partir dos personaxes dos contos
tradicionais e logo de analizar os
estereotipos de xénero (Carapuchiña é
medoñenta, sempre cociñan as mamás, 
os cazadores son homes…), créase unha
nova historia onde eses estereotipos
desaparezan: o papá de Carapuchiña
cociña, Carapucha negocia co lobo, 
a mamá traballa fóra e é mecánica…

3. XORNAL CON NOVAS DE MULLERES

Todos os días na aula e no fogar lemos
revistas e/ou xornais e recortamos novas
sobre mulleres (ou ben existe un obradoiro 
para este traballo ou ben se fai no momento 
da lectoescritura). As familias achegan 
as novas atopadas para a súa inclusión 
no xornal. 

4. XORNAL SOBRE A VIOLENCIA 
DE XÉNERO

Esta actividade está indicada para realizar a
partir do 2º ciclo de educación primaria,
pero pode ser moi ben unha tarefa
compartida por profesorado e familias para
tomar conciencia desta problemática social.
No momento en que o xornal ten unhas
cantas páxinas, as conciencias móvense

dun xeito excepcional, pois ás veces 
de tanto ollalo na televisión deixa de nos
conmover, pero no momento en que o
lemos de xeito continuado rompemos 
coas inercias.

5. OS OFICIOS

Aparecerán oficios e teremos que debuxar,
fotografar ou recortar de revistas e xornais
mulleres e homes que os desenvolvan.

6. AS NOSAS LETRAS

Escollemos e realizamos contos, poesías…
escritas por mulleres galegas e tamén
visibilizaremos as ilustradoras galegas.
Traballamos o título, cambiamos o título, 
a partir do título creamos outra historia, 
a partir dunha ilustración creamos unha
historia, un título…

7. RESOLVENDO MISTERIOS 
OU ENIGMAS 

Cada mes damos pistas e/ou fotografías
sobre mulleres importantes na historia
(músicas, médicas, químicas…). 
A través de diferentes fontes de información
o alumnado, xunto coas familias, 
debe atopar a resposta. As respostas serán
entregadas na caixa dos misterios e as
familias acertantes recibirán un selo 
no carné da igualdade.

8. NOME DE MULLERES 
ÁS DIFERENTES AULAS

Logo de coñecer moitas mulleres
importantes, non só na historia universal
senón tamén do concello e/ou parroquia,
realízase unha escolma das máis
significativas para o alumnado por unha
parte e para as familias pola outra e elíxese
un nome por consenso: Mercedes Peón,
Paula Carballeira, Hipatia de Alexandría…

Para rematar, cómpre apuntar que é
necesario deseñar unha redistribución de
oportunidades, de traballos, de expectativas
vitais, tempos de mulleres, tempos e
espazos para contar con elas (valores,
contribucións á historia, á ciencia…), 
para coñecer e pensar no valor do feminino,
pois, aínda que é indubidable a igualdade
xurídica entre homes e mulleres, a
discriminación por razón de xénero continúa
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Lucía Galego Vázquez 
CEIP Canosa-Rus (Coristanco)

Santiago Sobrino Josenje 
CEIP Labarta Pose de Baio (Zas)

Partindo da base de que nesta etapa é cando
se sentan as bases das futuras aprendizaxes
e se adquiren uns hábitos de conduta e 
de convivencia fundamentais na formación 
do alumno/a, decidimos analizar e afondar no
ámbito da dramatización apoiándonos 
na música como elemento potenciador 
dos sentimentos e das sensacións. Todo isto
enmarcándoo como apoio ao proceso de
ensino-aprendizaxe e cunha metodoloxía
innovadora ao servizo do noso alumnado, sen
barreiras de espazo e de tempo, posibilitando
un contorno colaborativo e participativo ao

servizo dunha educación en valores. 
Para iso, tivemos presentes, entre outros, 
os seguintes obxectivos: 
❚ Afondar na coordinación psicomotriz 

a partir da danza, dramatización e
xestualización.

❚ Fomentar a coeducación nos centros
educativos.

❚ Valorar o teatro como medio de
comunicación tanto oral coma xestual.

❚ Fomentar a expresión de sentimentos 
e emocións a través da linguaxe oral 
e escrita.

O TEATRO, instrumento
para a coeducación

A nosa experiencia desenvolveuse durante o curso 07/08
nunha aula de 3º nivel do 2º ciclo de educación infantil, 
e partiu de considerar o teatro como instrumento
favorecedor da comunicación oral dos nenos e nenas.
Durante meses, tanto o alumnado como o profesorado
implicado no traballo realizou unha serie de actividades
encamiñadas ao coñecemento da cultura, da historia 
e do contorno próximo, baseándose na gran riqueza
cultural da zona. Todo culminou na representación
dunha obra teatral inédita que transcorre na prehistoria.
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■ Analizar os sons da natureza como
principal fonte de información.

■ Empregar a música e a expresión
dramática como recursos para a
educación en valores.

■ Dar a coñecer a historia do contorno
dunha maneira sinxela e motivadora.

■ Coñecer a flora e a fauna do ambiente
próximo.

■ Descubrir e valorar outras culturas
anteriores á súa para introducirse así no
coñecemento da historia.

■ Respectar o medio natural mediante un
uso responsable dos espazos naturais.

O teatro é un medio máis para a adquisición
das catro grandes capacidades do ser
humano: físicas, cognitivas, afectivas 
e sociais.

Os alumnos e alumnas aumentarán as súas
capacidades físicas a través da adquisición
dunha serie de habilidades e destrezas 
que lle permitirán ao neno/a unha maior
adquisición do espazo e do tempo, o que
favorecerá o afondamento e interiorización
do seu esquema corporal.

Incrementarán as capacidades cognitivas
mediante a interacción dos coñecementos
previos cos coñecementos dados,
formándose así unha aprendizaxe
significativa.

Con respecto ás capacidades afectivas,
estas veranse reforzadas grazas á
gratificación que lles produce a valoración
dos resultados da súa interpretación.

E, por último, a capacidade social verase
favorecida a través do traballo en grupo 
e a axuda mutua que se focalizan nun
mesmo fin, a representación da obra.

Para levar a bo porto este proxecto foi
necesaria a elaboración dunha serie de
accións e de actividades coas que
intentamos conseguir que o alumnado
puidese observar, facer e, sobre todo,
experimentar gozando activamente,
accións e momentos coma a composición
de danzas sinxelas, a través dunha
selección das melodías e partituras 
da obra, e adaptando a música ás
distintas partes da obra. Tamén coa
participación instrumental en directo, 

coa discriminación auditiva de sons da
natureza e introdución destes na obra,
gravación nun estudo de radio das voces
en off que forman parte da obra,
adaptación do guión orixinal ás
dificultades que viamos en cada neno/a,
introdución do coñecemento do medio
baseado no guión da obra mediante voces
en off ao inicio de cada acto, elaboración
de escenarios e decorados, elaboración
dos vestiarios, a realización de visitas ao

dolmen de Dombate e ao castro de
Borneiro, escenarios principais da obra.

Ademais, a través da realización da obra
teatral Unha de castrexos, así como a
interpretación da obra no propio centro na
semana das Letras Galegas, coa
recompilación dunha ampla bibliografía na
que se poden atopar recursos para traballar
a dramatización a través da música e con
gravación e edición dun vídeo coa obra.
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Tamén destacamos como un acto moi
significativo para a participación e
dinamización do alumnado a actuación 
no XI Certame de Teatro Intercentros 
que organiza a Deputación da Coruña.

Os avances alcanzados con todas estas
actividades influíron tamén na forma de
traballar noutras áreas, o que confirmou a
nosa hipótese: o teatro como instrumento
que favorece a comunicación 
e a transversalidade na educación.

Os temas transversais recollen aspectos
que alcanzan especial relevancia no
desenvolvemento da sociedade en relación
cos valores morais, a paz, a igualdade 
de oportunidades, a saúde, o medio
natural…, valores que tamén están
englobados na nosa experiencia.

Para nós a avaliación é un requisito
indispensable no proceso de construción 
e comunicación do significado. Contribúe a
regular o proceso de aprendizaxe, é dicir,

permite comprendelo, retroalimentalo e
melloralo nas súas distintas dimensións e,
en consecuencia, ofrécenos a oportunidade
de ver e reflexionar sobre o impacto 
que producen as nosas prácticas
educativas no alumnado. Por iso
pretendemos autoavaliarnos continuamente
realizando un proceso de acción-observación-
reflexión-nova acción. A avaliación final que
facemos foi moi positiva, tendo en conta 
a gran carga de traballo que leva montar e
deseñar unha obra de teatro para nenos 
e nenas de cinco anos. A incidencia no
centro foi moi grande, debido á 
expectación que causou o feito de ver
como ían plasmar unhas criaturas 
a historia dos arredores desta vila, 
tan ricos culturalmente. 

Como conclusión, podemos dicir que este
traballo propiciou no noso alumnado a
adquisición de diversas formas de
expresión (oral, xestual, corporal e musical)
nun contexto que non é o habitual, polo
que pensamos que repercutiu
positivamente na comunicación, no medo 
a falar en público, ao conseguir que
perdesen pouco a pouco esa timidez propia
do alumnado de educación infantil.

Con esta iniciativa o noso alumnado tivo a
oportunidade de saber como é o mundo
teatral por dentro: como funciona, organiza
e difunde información, participando
activamente na súa creación e deseño.
Ademais, e a diferenza da televisión ou 
o cine, descubriron a satisfacción que
ofrece este medio de comunicación: 
a retroalimentación co público.

Cremos que esta actividade lles brindou 
aos nenos/as a posibilidade de descargaren
as súas enerxías a través do pracer da
interpretación, axudándoos a empregar 
a música, a voz, o corpo, co fin de
estimular o desexo de descubrir, coñecer e
usar cada vez mellor as súas aptitudes.

Pensamos que os e as profesionais que
nos dedicamos á educación non podemos
deixar de lado estes recursos que apoian 
a adquisición, de maneira globalizada, 
dos contidos curriculares das tres áreas da
educación infantil e que a través deles 
se pode fomentar dunha maneira clara 
a coeducación.
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Equipo Valora-Lecer
CPI de Xanceda (Mesía)

UNHA MIRADA ATRÁS

Dalgunha maneira, a sociedade á que se
enfronta o noso alumnado á saída deste
centro é máis complexa ca a que atopamos
as persoas adultas no noso momento.
Dende logo, é distinta. Atender a esa
complexidade é formar cidadáns no amplo
sentido do termo, persoas capaces de
entender de xeito crítico o mundo que as
rodea. A chamada sociedade do
coñecemento necesita uns valores, unhas
aprendizaxes que sirvan para dar o paso de
consumidor a cidadán.

A convivencia democrática nesta sociedade,
pensamos, necesita dunha participación
activa baseada no diálogo, na razón, no
espírito crítico, na solidariedade, na
igualdade, na xustiza. Pero cando as fontes
de información que nos permiten
achegarnos ao que pasa, paso previo 
dunha participación informada, están tan
condicionadas polos medios de
comunicación e polas mensaxes
audiovisuais, faise necesario coñecer os
mecanismos básicos destas mensaxes para
non ser enganados. 

Por isto é necesaria outra mirada. 
Unha mirada máis capaz, máis informada. 

Que o alumnado poida mirar de maneira
distinta as oportunidades que lle brindan os
medios de comunicación, que o profesorado
mire dende un punto de vista formativo 
e crítico, e que os pais e nais miren 
sen medo e con responsabilidade. 
É preciso, como diría San Martín (2007),
reconstruír a pedagoxía da mirada.

No ámbito do lecer, onde encadramos 
este proxecto, estas nocións fanse, 
se cabe, máis importantes. O lecer dos
nenos e nenas de hoxe está cada vez máis
relacionado con medios audiovisuais,
televisión, videoxogos, internet… 
Non podemos cederlles a estes medios a
totalidade da influencia formadora sobre a
nosa xuventude, polo menos, non podemos
permitir que se enfronte a eles 
de maneira acrítica. É máis, temos que
aproveitarnos da súa influencia para
utilizalos dun xeito proveitoso. 

Dende logo, non se trata dunha tarefa
exclusiva do colexio, senón que é un labor
compartido coas familias, e nese sentido
está estruturada esta experiencia.

Todos os centros traballamos dalgunha
maneira este tipo de contidos, nós tamén,
pero detectamos que nos faltaba dar un

Con outra mirada
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paso adiante. Dun conxunto de actividades
que podiamos definir como espalladas no
currículo, pensamos que debiamos pasar a
darlles coherencia, un sentido integrador
que as dotase dunha maior forza. 
Non partimos da nada. Necesitamos
reflexionar con maior coñecemento 
sobre o que estamos a facer, para mellorar
a nosa práctica. Esta é a oportunidade 
que se nos abre con esta experiencia:
formarnos, reflexionar e mellorar 
as iniciativas xa emprendidas e abrir 
a porta a todas as que estean por vir. 

Xa traballabamos con fotografías, con
medios informáticos e algo de edición de
vídeo. Analizabamos a prensa e
traballabamos con ela. Este ano comezamos
cunha estrutura de relación e colaboración
coas familias que está dando bo resultado.
Por que non dar un paso adiante?

Hai outra importante razón, que é a nova
lexislación educativa LOE e a súa nova
proposta de currículos, que incorpora de
maneira decisiva este tipo de contidos de
alfabetización audiovisual. 

UN PUNTO DE MIRA

Queremos basicamente mellorar no
posible a alfabetización audiovisual da
comunidade educativa. Neste sentido,
cremos que é mellor non afrontar este
mundo dende a negación e o pesimismo,

senón dende o achegamento á súa
linguaxe e técnicas básicas, xa que un
mellor coñecemento nos dará máis
elementos de xuízo crítico. Polo tanto,
reflexionar sobre o papel nunha sociedade
democrática da fotografía, o cine, a
televisión, a publicidade… faranos
coñecer e utilizar as linguaxes da imaxe 
co fin de ser mellores cidadáns, 
tendo como referencia as palabras 
de Torres (2007): a aposta por un
alumnado crítico está máis na intención 
ca nos resultados.

A pretensión, máis que facer unha serie de
actividades que saíse fóra do que é a nosa
tarefa máis cotiá, era retomar aquelas que
con naturalidade viñamos facendo, 
relacionalas con esta temática, repensalas e
darlles un enfoque máis consciente e orga-
nizado, para desta maneira institucionalizar
aquelas que consideremos oportuno.

DENDE MÚLTIPLES PUNTOS DE VISTA

Moi diversas actividades estamos a
desenvolver durante este curso. Algunhas
terán continuidade para o seguinte, 
outras haberá que repensalas e outras,
simplemente, non serviron. O enfoque 
que queremos transmitir, como se vai ver, 
é o dun conxunto de actuacións dende moi
diversos ámbitos, con distintos/as
responsables e cun obxectivo común: 
a alfabetización audiovisual.

— Fixemos unha avaliación inicial sobre o uso
de medios audiovisuais nas familias, nun
modelo de cuestionario que, aínda que
difícil de analizar, proporcionaba a
posibilidade de ser elaborado en conxunto
polo neno/a e pai/nai. Temos que 
dar as grazas dende aquí ao CPI 
Dr. López Súarez-Escairón, pola súa axuda
na elaboración deste cuestionario. 
Os resultados non achegan datos máis
espectaculares ca os que noutras ocasións
escoitamos nos medios: un 80% ve a
televisión entre unha e dúas veces 
ao día, ao que lle hai que sumar o consumo
de DVD e videoxogos (70% dos nenos e
nenas de primaria), programas de televisión
favoritos, a publicidade, conexións á
internet, etc. Pódense consultar os datos 
na súa totalidade no blog do centro. 

Tamén elaboramos e avaliamos os hábitos
cinematográficos dos nenos e nenas de
secundaria, que nos achegan datos no
sentido dun grande interese por este medio,
pero tamén un gran descoñecemento pese
á facilidade de acceso que din ter.

— Para falar e traballar sobre pantallas, 
nada mellor que ter a nosa propia, 
así que puxemos en funcionamento unha
para amosar todo o noso traballo 
e que é a mellor explicación do que
estamos facendo:
www.conoutramirada.blogspot.com 
Tamén puxemos a funcionar un taboleiro
no centro específico para ir colocando
traballos, cuestións, fotografías, novas
referentes ao audiovisual, películas, etc.
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— No campo da fotografía, adquirimos
cámaras de fotos sinxelas de utilizar
específicas para nenos/as e fixemos,
encadrado dentro da área de artística, un
obradoiro de iniciación no que puideron
experimentar non só de utilización da
cámara, senón tamén da súa edición en
ordenador. Este traballo específico de
edición estase desenvolvendo tamén na
aula de informática dentro da área de
Coñecemento do Medio. Para o vindeiro
curso, a intención é facer este traballo ou
parecido a través de vídeo, aínda que as
dificultades técnicas son moito maiores.

Tamén na fotografía, os nenos e nenas
encárganse de facer as fotos cando hai
conmemoracións, saídas ou festas 
e despois póñenlles texto e colocámolas
nos corredores. Tamén se ocupan de
facer as fotos para a edición do xornal da
escola. Por último, fixemos un concurso
de fotografía para elixir a portada 
da axenda escolar do vindeiro curso.

— No campo de vídeo, o alumnado 
de segundo e terceiro ciclo de primaria
participou en todas as fases, 
salvo na de edición, da elaboración
duns videoclips dos que se fixo 
un concurso vía web.

— En canto a cine, empezouse a crear 
unha potente videoteca no centro, 
así como un cineclub para secundaria,
no que se proxectan clásicos do cine.
Compra de bibliografía, de carteis,
elaboración de material, preparación das
presentacións, etc., son algunhas das
actividades que estamos realizando.

— En canto á reflexión sobre o que supón a
irrupción na sociedade da cultura da
imaxe, fixemos actividades específicas
en relación coas familias de temas como
o lecer, a publicidade e a televisión
(visión dalgunha reportaxe, elaboración
de programacións de televisión…). 

— Con respecto ás actividades dirixidas ás
familias tivemos a oportunidade de
conversar con Francisco Negreira
Rodríguez, que nos deu o seu punto de
vista sobre o uso e abuso dos
videoxogos. Neste encontro, as nais
puideron resolver moitas inquedanzas.

— En canto á formación propia docente, 
a adquisición e revisión de material, así
como o encontro que tivemos con Jurjo
Torres Santomé, e as Xornadas Valora,
as reunións e intercambio de ideas,
supoñen unha boa oportunidade para
mellorar como docentes. 

Isto é, polo miúdo, o que demos feito 
ata agora; o que está por vir depende 
da reflexión sosegada que poidamos 
facer nas próximas datas. Dende logo,
seguimos convencidos de que mirar
doutra maneira as imaxes que nos
rodean, dunha maneira entendida, 
crítica e confiada, fainos máis 
fortes e dános a capacidade 
de participar con máis criterio nunha
sociedade cada vez máis condicionada
polos medios audiovisuais. 

Se vos interesa, tendes máis información
aquí: conoutramirada.blogspot.com
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Equipo Valora-Convivencia
CEIP Barouta (Ames)

SOMOS un equipo de profesoras/es 
do CEIP de Barouta-Ames (A Coruña) 
que estamos levando adiante un 
Valora-Convivencia para afondar na
educación en valores no noso colexio.

QUEREMOS que o traballo en valores
impregne toda a nosa práctica docente, 
que non sexa un contido casual nin unha
actividade puntual do programa. Por iso
decidimos involucrarnos nun proxecto
común, construtivo e aberto, que mellore 
a nosa práctica educativa e dea respostas
reais ás necesidades persoais do noso
alumnado. Pretendemos camiñar cara a
unha comunidade escolar inclusiva na que 
o respecto á diferenza persoal e cultural
sexa o valor predominante.

LEVAMOS TRABALLADO

Tendo en conta que é un proxecto bianual,
neste primeiro curso estanse a desenvolver
actividades de sensibilización, divulgación,

creación de espazos e dinámicas,
formación… Todas elas encamiñadas a que 
na nosa rutina e no noso contorno de
traballo o cambio se vexa, se note, se viva.

FORMACIÓN

Demos prioridade á nosa formación, por
considerala fundamental para centrar o
traballo. Fixemos unha selección
bibliográfica e estamos adquirindo aquela
que nos pareceu de maior interese.

Participamos en charlas con expertas
externas: Isabel López Arias (psicóloga e
terapeuta) e Asunción Olano (directora do 
CP Zamakola-Bilbao), coas que, en cada
sesión de traballo, reflexionamos sobre
distintos aspectos da educación en valores.
Incorporamos á nosa dinámica habitual as
tarefas de coordinación, planificación e
elaboración de materias para desenvolver 
o proxecto.

ESPAZO DE CONVIVENCIA

Creamos e ambientamos un espazo no
centro ao que chamamos “Espazo de
Convivencia”, coa idea de dispoñer dunha
zona motivadora do encontro, a
participación, o diálogo e a escoita activa, 
a libre expresión e a actividade lúdica.

“Educar para convivir” foi o título que lle demos ao proxecto e a mellora real 
da convivencia no centro é o obxectivo final polo que o desenvolvemos.

Educar para convivir

VALORA-CONVIVENCIA
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Nel realizamos actividades específicas 
do proxecto e sérvenos de escaparate 
para expoñer os traballos, anunciar as
propostas e plasmar as nosas iniciativas 
e ideas…

Dentro deste espazo de convivencia 
está o Lugar para chegar a acordos,
no que os nenos e nenas aprenden que 
o diálogo é a maneira idónea de resolver 
os seus conflitos.

Alí está tamén “Vive”, personaxe 
animador que queremos que sirva como
elemento motivador de moitas das
propostas que facemos.

Inauguramos o Espazo de Convivencia cunha
xornada de teatro forum para o segundo 
e terceiro ciclo, arredor dos temas de
discriminación e acoso. Para iso contamos
coa ACPP (Asemblea de Cooperación pola
Paz), que nos facilitou a actividade. 
O resultado foi moi interesante e o alumnado

puido verse reflectido nos personaxes e
intervir para cambiar a situación e dar
solución positivas aos conflitos formulados.

Para o primeiro ciclo e educación infantil
programamos dúas obras de teatro de
monicreques, nas que, xogando coa súa
imaxinación, propuxemos situacións
problemáticas próximas cunha resolución
pacífica. Nesta actividade de inauguración do
espazo participou a Escola Unitaria de Covas,
o que permitiu, ademais, compartir sesións
de Educación Musical, Psicomotricidade,
Plástica… cos seus compañeiros de
educación infantil. Elaboramos un protocolo
de acollida deste alumnado que virá ao
colexio o vindeiro curso.

TITORÍAS

Dentro das titorías realizamos unha parte
importante do traballo relacionado con:

❚ A expresión de sensacións, vivencias,
conflitos persoais: creación e
ambientación de espazos e tempos
para falar na aula.

❚ A reflexión e elaboración consensuada 
de NORMAS da aula e para a convivencia
colectiva no centro. Compartimos coas
demais aulas a nosa visión das normas.
Expuxémolas no espazo de Convivencia.
Utilización de materiais e técnicas para 
o AUTOCOÑECEMENTO. Traballamos con

diferentes propostas e a distintos niveis 
co Kit de Identidade da Caixa, facilitado 
polo CEFORE; nun primeiro momento
familiarizando as crianzas co vocabulario 
e entrenándoas na súa utilización 
para logo autodefinirse.

❚ Fixemos, nalgunhas titorías, plasmación
plástica da actividade con resultados 
moi satisfactorios: reflexionar sobre 
si mesmos levounos tamén a unha
expresión plástica moi personalizada 
da propia imaxe e a apreciar mellor as
diferenzas entre eles/as.

❚ Aplicouse tamén, coa colaboración 
da ACPP, un “TEST DE TOLERANCIA” 
ao alumnado de 3º ciclo onde
descubriron/descubrimos cuestións 
moi interesantes sobre si mesmos 
e situacións cotiás non tan alleas como
parecían ao comezo da actividade.
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Tamén neste ciclo se realizaron actividades 
de sensibilización co contorno e vida cotiá:
obradoiros de CORRESPONSABILIDADE, en
colaboración coa Concellería de Educación,
e de NATUREZA, aproveitando unha oferta
didáctica da Consellería de Medio Rural.

Para o alumnado de sexto nivel e as súas
familias organizamos, en coordinación 
co IES de AMES, actividades de información
e acollida para o cambio ao novo centro.

Elaboración e desenvolvemento do
PROTOCOLO DE ACOLLIDA:

Alumnos e alumnas que estiveron no
colexio, coñecidos para eles/elas,
comparten a súa experiencia.

Nais/pais contan tamén ás familias como
viviron o cambio.

Profesorado do IES e orientadora expoñen 
ao alumnado e ás familias cuestións
organizativas de interese e responden
dúbidas e preguntas.

Visitamos o novo centro: alí coñecemos as
instalacións, profesorado, organización…

Perdemos o medo ao cambio…
Estamos preparados!

Charla informativa para alumnado de sexto
nivel en relación coa prevención de riscos
(internet, saúde…) en resposta á oferta do
Plan Director para a Convivencia e mellora da
Seguridade Escolar, avalado polo MEC, que se
fai extensiva a familias e profesorado para tratar
o tema dende a perspectiva de educadores.

Neste terceiro trimestre coordinamos
actividades do centro coas programadas
dentro do proxecto como:

❚ Contos emocionantes: actividade de
animación na biblioteca coa lectura de
historias que reflicten distintos tipos de
emocións, aproveitando a proposta da
Semana das Letras.

❚ A realización de xogos cooperativos 
para todo o alumnado no patio do colexio,
nos que todos gozamos sen ter 
que competir.

NO TEMPO DE PATIO

Elaboramos unha ESCALA DE OBSERVACIÓN
para rexistrar os conflitos que se dan no
tempo de patio e na que reflectimos ao
longo dunha quincena a nosa realidade coa
finalidade de facernos e facer consciente 
o alumnado dos problemas reais que se
dan e da necesidade de intervención neste
tempo-espazo. De cara ao vindeiro curso
farase unha programación específica.

Mercamos algúns xogos e materiais para o
patio co obxectivo de que os nenos e nenas
se vaian habituando ao cambio.

AS FAMILIAS, ás que imos achegando 
as nosas propostas e inquedanzas, vanse
familiarizando co proxecto:

Informámolas (ANPA e individualmente) 
da posta en marcha deste.

Dende as titorías incrementouse o contacto
para a coordinación na educación dos 
seus fillos e fillas e apertura e colaboración
co centro.

A información sobre as actividades que se
van realizando no colexio vai parella á
invitación para a participación e colaboración
(celebracións, exposicións, xuntanzas…).

Para as nais e pais que chegan de novo, 
así como para os que deixan o centro, faise
un esforzo de información/comunicación, 
co ánimo de que os procesos de integración
sexan paulatinos e tranquilos: PROTOCOLOS
DE ACOLLIDA para familias do alumnado das
escolas unitarias da zona e colaboración do
IES co alumnado que abandona o centro.

A participación e colaboración na Xornada 
de Convivencia, actividade programada pola
ANPA para toda a comunidade educativa, 
para a que prepararemos unha exposición
(fotográfica e de traballos) do curso que
remata, co ánimo de compartir coas familias
as experiencias realizadas e que
comprendan a finalidade destas.

Esta é unha breve exposición das actividades
que levamos e estamos a realizar neste
curso, que valoramos especialmente por
canto foi o inicio da nosa andaina e que nos
proporciona día a día elementos para a
reflexión e o cambio que queremos.

O vindeiro curso
Deberá ser…

Teremos que cambiar…
Queremos facer…

Seguiremos adiante, máis conscientes, 
máis reflexivos…

Do vindeiro curso… xa falaremos!
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María Carmen Abad Brañas
María Carmen Gabín Pardiñas
Pablo García Vivanco
Elena González Caballero
María Consolación Losada Rodríguez
Agustín Pérez Mosquera
M. Jesús Rabuñal Corgo
Beatriz Rodríguez Vilariño
IES Manuel Murguía (Arteixo)

II. PROCEDEMENTO EMPREGADO

Para diagnosticar a situación de convivencia
no centro, realizouse, entre outras cousas,
unha descarga dos partes de conduta
rexistrados durante un mes nos distintos
niveis: 1º, 2º, 3º e 4º de ESO. 
Enumeráronse as condutas polas que 
podía ser amoestado o alumnado e
contabilizáronse os partes rexistrados por
grupos, dentro dun mesmo nivel e por sexo
e alumno/a.

A seguinte táboa comparativa indica a
porcentaxe rexistrada, por niveis, de todos
os conflitos considerados para facer a
análise de datos.

III. CONCLUSIÓNS

Con diferenza, os conflitos máis habituais
rexistrados nos partes de conduta son os
actos de indisciplina, que inclúen faltas de
respecto e desobediencia, seguidos moi de

Condutas 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Indisciplina 47.26% 25.9 % 23.1 % 44.4%

Disrupcións 27.39% 22.3 % 26 % 33.3%

Actitude pasiva 9.58% 14.3 % 17.3 % 11.1%

Non traer material 8’5 % 10’1 %

Agresións físicas 0.68% 7.9 % 4.3 %

Agresións psicolóxicas 0 % 1.4 %

Fumar 0.68% 6.9 % 0 %

Impuntualidade 2.73% 4.2 % 2.8 %

Vandalismo 2.05% 3.7 % 4.3 %

Agresións verbais 6.84% 2’1 % 1’4 % 11.1%

Abandonar o recinto 2.73% 1.6 % 0 %

Falsificar documentos 0.68% 1.6 % 1.4 %

Subtraer documentos 0.5 % 1.4 %

Absentismo 0.5 % 5.7 %

Comparativa: Porcentaxe de conflitos por tipoloxía

Propostas de mellora 
do clima escolar

I. INTRODUCIÓN

Un dos obxectivos principais de toda
comunidade educativa debe ser a posibilidade
de convivir en harmonía. Dada a preocupación
do equipo docente do IES Manuel Murguía
pola situación de conflitividade, optouse 
pola formación dun grupo de traballo 
baseado na mellora da convivencia escolar. 
Despois dunhas sesións de reflexión,
consideramos que o punto de partida
debería ser a análise da situación actual e
concreta do centro a partir de dous procesos
fundamentais: o primeiro foi a recollida 
de datos sobre as condutas inapropiadas
observadas nos partes de disciplina e o
segundo proceso foi a realización dunha
enquisa a profesorado e alumnado.

Neste artigo expoñemos tan só os
resultados da análise dos conflitos
rexistrados durante os cinco primeiros
meses do curso escolar e algunhas
propostas de mellora para darlles resposta.
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preto polos comportamentos disruptivos,
que sumados roldan o 50% de todos os
conflitos dos que se ten constancia nos
catro niveis da ESO. A continuación aparece
a actitude pasiva na aula e o feito de non
traer o material escolar, que se aproximan á
cuarta parte de todos os conflitos que se
xeran. O 25% restante corresponde a
agresións físicas, fumar no recinto escolar,
a impuntualidade, conflitos estes cunha
incidencia significativamente máis alta en 
2º de ESO. As agresións psicolóxicas son un
conflito que aparece por primeira e única
vez en 3º. As agresións verbais son máis
elevadas en 4º e 1º.

En xeral é 2º de ESO o nivel que presenta un
maior número de condutas inapropiadas, sen
dúbida motivado pola concentración de
alumnos/as repetidores, moitos dos cales
abandonan o ensino obrigatorio ao alcanzar
os dezaseis anos neste nivel. Tamén hai que
indicar que existe unha relación directamente
proporcional entre o baixo rendemento
académico e o alto nivel de conflitividade.

O nivel de conflito diminúe a medida 
que subimos de nivel; así, en 4º de ESO 
o número de conflitos rexistrados 
é practicamente marxinal. 

Cómpre salientar tamén que por xénero, 
de todos os conflitos existentes tan só as
alumnas sancionadas por fumar no recinto
escolar superan os alumnos, cuadriplicando
o seu número. A maioría do resto de
condutas inapropiadas corresponden 
a alumnos homes, que nos casos de
indisciplinaou actitude pasiva duplican 
o número de alumnas, nos casos de
comportamentos disruptivos cuadriplican 

o número de alumnas e nas agresións
físicas sextuplican as alumnas. Cabe
destacar, porén, que as agresións verbais 
e a falsificación de documentos acadan
cifras máis elevadas entre as alumnas,
concretamente en 3º de ESO.

IV. PROPOSTAS

Unha vez realizada a análise dos partes 
de disciplina e obtidos os resultados
anteriores, planificáronse as seguintes
propostas para a resolución de conflitos:

I. O deporte para a adquisición 
de habilidades sociais

Ás veces pensamos que o deporte só serve
para mellorar o estado físico e non nos
damos de conta dalgúns aspectos
fundamentais que ofrece: a cooperación, 
a comunicación, respecto polas regras,
solución de problemas, entendemento,
conexión con outros e confianza nos
demais, liderado e traballo en equipo,
respecto aos demais e a un mesmo…

Algunhas das actividades realizadas no IES
para fomentar o deporte e pór en práctica
os aspectos reflectidos anteriormente son:
copa Coca-Cola, liga interna de fútbol-sala,
liga intercentros, campionato de tenis 
e baloncesto, escola de tenis de mesa,
deporte na escola…

II. Actividades de titoría 
para a prevención de conflitos

A partir do material adquirido dende o grupo
de traballo, propuxemos unha serie de
actividades que poderían ser levadas a cabo
en horario de titoría para mellorar a
convivencia na aula. Para isto, organizamos

un espazo de consulta ao profesorado.
Algúns dos valores importantes para a
prevención de conflitos na aula son os que
fan referencia á cooperación, respecto,
asertividade, tolerancia, autosuperación,
pensamento independente…

III. Aula de convivencia 
Esta proposta xorde como alternativa a
outras medidas disciplinarias actuais e cun
carácter claramente educativo-formativo. 

Algunhas das súas funcións serían: 
atender o alumnado cun comportamento 
ou actitude que estea a impedir o
desenvolvemento normal da actividade
docente, canalizar os conflitos e as súas
posibles solucións aos diferentes órganos
de goberno e xestión do instituto, seguir
cunha avaliación continua da convivencia no
IES, ofrecer solucións directas a algunhas
das condutas non axeitadas 
(que se consideren de menor gravidade)…

IV. Aula de traballo individualizado (ATI)

A presente proposta está pensada como 
un espazo físico para que os alumnos/as
con suspensión da asistencia ao instituto 
de un a tres días queden no centro con
traballo vixiado. 

V. Obradoiro de habilidades sociais
para alumnos e alumnas

VI. Xornadas de xestión da aula para 
o profesorado a principio de curso

A modo de conclusión, facemos fincapé 
na necesidade de partir dunha realidade
concreta para dar resposta aos problemas
de convivencia e tamén deixar constancia
da importancia da continuidade deste labor.

1º ESO 35,35%

2º ESO 45%

3º ESO 16,7%

4º ESO 2,17%

1º ESO 34,6%

2º ESO 37%

3º ESO 21,2%

4º ESO 7%
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Equipo Valora-Medio Rural
CRA de Teo

Un edificio de planta baixa con xardín, 
a pé de estrada ou de pista, lonxe da
autoestrada, con paredes engurradas 
co paso do tempo e os invernos
acumulados, de aspecto antigo e incluso
vello. Nese xardín hai bambáns que poderían
narrar mil historias de conversacións
infantís, de soños de nenos/as que xogan a
ser cabaleiros e damas no próximo castelo
do areeiro… Estamos nunha escola rural,
do rural galego.

É unha escola multigrao, onde os pícaros 
de infantil comparten espazos cos de
primaria, onde uns son os grandes e os
outros non queren ser os pequenos, un
traballo en equipo onde os protagonistas
son os nenos e as nenas, onde, partindo 
do que coñecen, pretendemos aprenderlles 
a ser capaces de medrar en valores nunha
sociedade complexa.

No CRA DE TEO empezamos o curso 
sete escolas, traballando o medio natural
dende unha perspectiva escolar, integrando
os tres R: Recolle, Recicla, Reemprega. 
En cada unha das escolas, lévase 
a cabo unha recollida de papel, 
unha reutilización deste, ao tempo que 
se traballa no horto escolar para ver, 

en primeira liña, como é a vida das plantas,
como medran e que necesitan para o seu
desenvolvemento. Estamos falando de
nenas/os de tres a seis anos.

Ao valorar a importancia dos tres R, unha
visión moi importante é a repercusión que
ten a fabricación de papel e os seus
derivados nos nosos montes. O problema
que supón a corta constante de arbores, a
perda de masa forestal e a lacra dos
incendios nunha comunidade autónoma
como Galicia levounos a formularnos a
necesidade de traballar, máis alá da
reciclaxe, a multifuncionalidade do monte. 
E o que empezou como un proxecto da
clase foi tomando forma en algo un pouco
máis grande, pero decatámonos de que 
para iso necesitabamos involucrar toda a
comunidade educativa nun proxecto 
máis ambicioso e a máis longo prazo.

Entramos en contacto cos compañeiros e
compañeiras do CEIP Laredo, que o curso
anterior traballaran arredor do mar e o
campo, e consideramos a posibilidade de
integrar un proxecto común, AGROMAR,
pero finalmente, ambos os centros
presentamos proxectos diferentes. 
No CRA de TEO inclinámonos polo medio
rural, baixo o título “Sementando o noso
futuro”, para o cal contamos coa axuda
inestimable de Abraham Domínguez, que 
en todo momento nos trasladou ilusións,
experiencias e resolveu todas as nosas
dúbidas, que eran moitas.
(www.gruposementeira.es)

Nace así un proxecto integrador coa
participación de 12 escolas rurais multigrao
integradas no CRA de TEO: “SEMENTANDO
O NOSO FUTURO”. Con esa perspectiva
elaboramos un proxecto para desenvolver
en dous cursos escolares, no que
pretendiamos involucrar toda a comunidade
educativa no carácter multifuncional do
monte, a necesidade da prevención de
incendios forestais e a posta en valor do

Sementando o noso futuro

VALORA-MEDIO RURAL
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noso monte como un patrimonio de futuro. 
Paralelamente, en cada escola
desenvólvese, baixo o patrocinio de 
La Voz de Galicia, un proxecto de medio
natural, “A miña escola, ou meu xardín”,
onde se reciclan as merendas, se van
preparando sementeiros e propoñémonos
o estudo do crecemento e ciclo das
plantas que aos poucos imos dirixindo ás
árbores e ao noso MONTE próximo.

Ao ser seleccionados dentro dos Premios
Valora aos Proxectos de Innovación Educativa
pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, vimos o ceo aberto por moitos e
variados motivos; o primeiro era poder
garantir un traballo bianual co noso
alumnado que nos permitise ampliar os
horizontes de actuación, e o segundo, 
obter financiamento para ese proxecto, pois 
as limitacións das nosas escolas son moitas
e a contía do premio permitíanos afrontar
retos máis ambiciosos.

As Xornadas Valora supuxeron a toma de
conciencia definitiva do traballo que podiamos
desenvolver cos alumnos e as alumnas nas
escolas. A implicación dos técnicos da
Consellería do Medio Rural durante as
xornadas, a documentación achegada, os
debates desenvolvidos e o clima de interese
suscitado entre os docentes fixeron que
considerásemos unha maior coordinación
entre o CRA de TEO e MEDIO RURAL, para
introducir modificacións no proxecto inicial
de cara a traballar aspectos fundamentais e

básicos: a multifuncionalidade do monte, 
a prevención de incendios forestais e a
necesidade de ordenar o monte galego
como ferramenta básica para a prevención
de incendios e poñer en valor o noso
patrimonio forestal.

Empezamos a traballar en unidades
didácticas, comezamos a recoller
información, a propoñer actividades, 
a estudar o medio próximo, os puntos
cardinais, a climatoloxía, pero… traballamos
con nenos que necesitan moldear coas súas
mans para acadar experiencias vivas,
necesitan unha aprendizaxe significativa
para desenvolver capacidades de aprender 
a aprender… Necesitabamos saír da escola,
pisar o monte e… dar un pulo cuantitativo 
e cualitativo da teoría á práctica da aula, 
ao laboratorio da vida… e aí empezou unha
nova historia.

Dende a primeira toma de contacto co
Concello de Teo encantoulles a idea de
colaborar, de participar nun proxecto de
futuro no que participase a comunidade
educativa na conservación do monte. 
De aí veu a implicación total e absoluta 
do Concello coa cesión dunha parcela de
monte de 4.450 metros cadrados, que tiña
toxos, xestas e silvas de máis de dous
metros; necesitou unha intervención
contundente de varios días con tractores,
persoal municipal e técnicos para poder
chegar a “ver” a parcela, que nos deparou
unha agradable sorpresa: un pequeno

regato na súa marxe inferior que nos abría
os ollos á introdución de máis compoñentes
dentro do propio proxecto.

Dende este momentos desenvólvense
actividades paralelas arredor do “NOSO
BOSQUE”, dunha parte xestións con Medio
Rural, que nos facilita 150 plantas para
reforestar a parcela; o Concello de Teo, que
segue colaborando connosco achegando
maquinaria que realice os buratos da
parcela; os mestres e mestras, que se
comprometen a levar a cabo unha
actividade conxunta e planificada na
Semana do Medio Natural.

Así chegamos a un día inesquecible 
cando os nenos e nenas participan 
cun contacontos sobre a prevención de
incendios forestais e a necesidade de
ordenar o monte para evitar a propagación
de lapas e a protección tanto de persoas
como de vivendas… Da parte teórica ao
autobús para atravesar o concello de punta
a punta ata chegar a Recesende e pisar
por primeira vez “O SEU BOSQUE”.
Ataviados con catiúscas, caldeiros e pas de
plástico, puxeron mans á obra, ou, mellor
dito, mans á árbore, para, entre todos, 
nenos e nenas das 15 escolas, mestres,
xornalistas, concelleiras e alcalde de Teo,
sementar futuro e dar valor a unha parcela
do monte, dende unha perspectiva
educativa vertebrando a participación 
da comunidade local, da comunidade
educativa, unindo a todos nun 
proxecto común.
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Ana María González Rey 
Mestra titora de 1º de Educación Primaria
Esperanza Arias Ferreiro 
Mestra de Educación Infantil
Patricia García Arias
Mestra de Audición de Linguaxe
Silvia Cruz García
Mestra de Pedagoxía Terapéutica
Vanessa Paradelo Quevedo
Coordinadora do Plan Valora/ Mestra Aula de Acollida

Valora-Interculturalidade do CEIP Julio Gurriarán 
(O Barco de Valdeorras)

O tratamento que adoitan dar os medios de
comunicación á escolarización do alumnado
procedente do estranxeiro é unha visión
negativa, aducindo que baixa o nivel
educativo, aumenta a conflitividade, que se
crean centros-guetos, e en moi poucas
ocasións resaltan o positivo. Non é a
integración noticia? Parece que só “vende”
o enfrontamento e a intolerancia. 

Dende a escola a interculturalidade é a
solución número un a moitos problemas 
de cooperación, de illamento e de respecto.
A chegada de distintas culturas ao ámbito
escolar supuxo un enriquecemento a moitos
niveis: convivencia, coñecemento,
liberdades, democracia e cidadanía. 
A nosa tarefa é facer consciente a
comunidade educativa deste aspecto
fundamental: non diminúen o nivel, senón
que enriquecen a nosa vida con novas
experiencias e coñecementos.

Ante esta visión negativa que transmiten 
os medios de comunicación, o noso centro
pretende ser unha escola inclusiva, que
considera a diversidade como un valor, 
abre unha ventá a este reto, reto que tamén
deberían asumir os medios de
comunicación, ventá da sociedade, da que
beben milleiros de persoas e que
transmiten non só información, senón
sentimentos, emocións e exemplos de
pensamento e actuación. O noso traballo
ten como finalidade que o alumnado acepte
as diferenzas, aprenda a convivir
conxuntamente, respecte a pluralidade de
ideas e crenzas, sexa tolerante, descubra e
se enriqueza coas novas culturas, coas
novas experiencias, as novas vivencias e 
os coñecementos novos. Todos os días son
unha nova oportunidade para aprender,
para crecer, para enriquecer e mellorar a
nosa convivencia.

Consideramos como fundamental traballar 
o ámbito afectivo, académico e social, 
para que o alumnado se sinta querido 
e respectado, parte da comunidade
educativa, unha peza fundamental desta.
Debemos formar persoas críticas, obxectivas
co que hai ao seu redor, preparar o noso
alumnado para procesar a información
dotándoo dunha ampla bagaxe de
experiencias. Experiencias de coñecemento
que os leven a basear as súas opinións 
e accións no respecto, a tolerancia e a
liberdade. Unha opción que beba dos valores
e que, por riba de todo, os transmita.

O centro público de educación infantil 
e primaria “Julio Gurriarán Canalejas” 
está situado no Barco de Valdeorras 
(Ourense)1. Con relación á poboación,
cómpre sinalar que O Barco en particular e
a comarca de Valdeorras en xeral é un dos
poucos lugares da xeografía galega 
onde o índice de poboación aumenta,
debido fundamentalmente aos movementos
migratorios atraídos polas expectativas
laborais e a escasa cualificación que 
se precisa para acceder aos ditos postos 
de traballo.

Neste centro está escolarizado un gran
número de alumnado procedente do
estranxeiro, concretamente o 26% do total
do alumnado, polo que se configura como
centro educativo de escolarización
preferente do alumnado procedente do
estranxeiro dende o curso 2003/2004. Esta
cifra está en constante aumento debido á
chegada intermitente e continua de
alumnos e alumnas doutros países,
principalmente de América do Sur. Debido a
este fenómeno, o centro conta cunha aula
de atención específica de apoio ao
alumnado estranxeiro e minorías étnicas e
mais cunha profesora encargada dela.

Calidoscopio da escola
“Pecho os ollos para ollar” 

Miró (1893-1983), pintor español

VALORA-INTERCULTURALIDADE
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Unha vez que un alumno/a chega ao centro
ponse en marcha o seguinte mecanismo:
comézase coa posta en marcha das
actividades recollidas no Plan de Acollida
que se elaborou no centro ao longo do
curso 2004/2005 e que pretende achegar
as familias á realidade socioeducativa e
cultural do centro e do contorno.

A partir deste momento, e tras a primeira
toma de contacto co centro, o alumno/a
acode á “aula de acollida”, na que se lle
presentan as instalacións e distintas
dependencias do centro, este alumnado é
asesorado sobre as normas de convivencia
establecidas no Regulamento de réxime
interior e préstaselle a atención que requira.
Do mesmo xeito, e en paralelo a esta
función, comeza o proceso de avaliación
inicial, o que permite establecer o nivel de
competencia curricular do alumno/a para
poder situalo no nivel máis axeitado ás súas
necesidades educativas.

Cando o alumno/a está inserido na súa aula,
comeza a coordinación e cooperación de
todos os integrantes da comunidade
educativa; ás necesidades que presente
este alumnado dáselles resposta dende 
os distintos ámbitos: o equipo directivo, 
as titorías das distintas etapas e niveis, 
as distintas especialidades, os servizos 
de Pedagoxía Terapéutica e Audición e
Linguaxe se for preciso, a Orientación 

do centro, todos estes servizos coordinados
pola aula de atención específica ao
alumnado inmigrante. Tamén é necesario
subliñar a actividade do Concello e as
asociacións culturais da comarca en
definitiva, toda a comunidade educativa
traballa nunha mesma dirección para facer
a incorporación deste alumnado o máis
levadeira e agradable posible.

A partir deste enfoque globalizado, 
integral e cooperativo, cunha acción
preventiva na educación infantil e 
cunha intervención directa na educación
primaria, desenvólvese este proxecto co fin
de mellorar e potenciar a interculturalidade,
a paz e a convivencia no centro.
Convivencia, cultura e colexio, tres piares
fundamentais, iniciados todos estes termos
co C de convivencia. Conseguir que estes
tres conceptos sexan sinónimos será 
o noso obxectivo como mestras, o noso
persoal Plan Valora.

Así, mediante unha selección coidada de
actividades ao longo do curso, pensadas
dende o alumnado e para o alumnado,
transformamos a rutina escolar nunha 
“caixa de sorpresas”, onde cada momento é
un acto de respecto, onde o recreo e a aula
son espazos para compartir e aprender uns
dos outros achegando a bagaxe persoal que
a vida nos prepara.

Festas de gastronomía dos distintos países
que conviven diariamente na rutina 
escolar, nas que coñecemos, valoramos 
e degustamos pratos típicos elaborados
polas familias do alumnado do 
noso centro. Pratos que a primeira vista 
non parecían moi atractivos resultaron 
unha auténtica sensación de sabores 
e cores, que permitiron achegar un
pouquiño máis culturas e tradicións
distantes no espazo pero próximas na
convivencia diaria. Para que todo este
traballo non quedase no esquecemento,
elaboramos un libro de receitas chamado
Doces do mundo, que é un libro aberto a
posibles suxestións que poidan xurdir ao
longo do tempo e dos cursos vindeiros. 

ARXENTINA 3  

BRASIL 10   

COLOMBIA 15  

ECUADOR 3  

ALXERIA 2   

PARAGUAI 1   

PAQUISTÁN 3  

PORTUGAL 31  

ROMANÍA 2   

R. DOMINICANA 4  

VENEZUELA 5  

CUBA 4  

URUGUAI 1   

TOTAL 85  
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Bailes elaborados en épocas concretas do
curso como foron o Magosto e a Paz, que
permitiron a colaboración, a cooperación 
e o contacto entre o distinto alumnado
escolarizado no centro. “Vive o Magosto” e “A
Polca da Paz” son os títulos destes recursos
que, á súa vez, permitiron traballar contidos
doutras áreas como a de lingua; aínda máis,
permitiron, grazas á gravación que se levou
a cabo, na que participaron alumnas e
alumnos procedentes do estranxeiro, vivir
unha experiencia innovadora e mellorar o
seu coñecemento do idioma e das tradicións
e música galegas.

Murais que conmemoraban o Día dos
Dereitos dos Nenos e Nenas do Mundo;
nesta actividade puxéronse de manifesto as
grandes posibilidades que presentou esta
tarefa, xa que permitiu dar a coñecer e
establecer un diálogo sobre como viven os
nenos e nenas doutras culturas e cales son
os dereitos e deberes que nelas poden
realizar. Aproximámonos a outras realidades
nas que os nenos/as teñen que traballar e
non poden ir ao colexio todos os días, nas
que non se pode saír a xogar porque hai
que axudar na casa, ou porque a situación 
é perigosa e existen riscos que poden
prexudicar a unidade familiar…

Un Día da Paz especial, no que elaboramos
entre todos de xeito cooperativo un mural
con todas as bandeiras do mundo. Cada un

dos/as alumnos/as podía escoller a
bandeira que máis lle gustase. 
Así elaboramos un gran panel onde
estiveron representados todos os países e
escribiuse a palabra PAZ nos idiomas do
alumnado do centro. O alumnado de
educación infantil contribuíu a esta festa
coa elaboración do “Muro da Paz”, no que,
de xeito colaborativo, debuxaron e encheron
de cor un anaco de muro do patio no que
esbozaron a Pomba da Paz de Picasso.

Neste intre atopámonos co
desenvolvemento da actividade de
realización dun libro no que se recollerán
distintos contos do mundo, que nos achegan
unha visión diferente e unha cultura
distinta, en ocasións, á que coñecemos. 
Uns contos que nos aproximan a realidades
doutros mundos e doutros idiomas que
conviven diariamente no noso centro
escolar, como por exemplo, a historia 
de “La llorona” de Colombia.

Actividades diversas que conforman un arco
da vella, un xardín, un horto, mil expresións
artísticas, coas súas cores, coa súa
enriquecedora e atractiva diversidade. 
Así se debuxa a nosa escola. Un recuncho
de convivencia aberta á comunidade
escolar, coa equidade como conselleira. 
A maxia da convivencia. Mediante o acto
enfeitizante de VALORAR, convertemos
unha simple sobremesa nun acto cultural,
nun intercambio de experiencias e
sentimentos no que sabor e raíces levan da
man o achegamento ás familias, ás súas
orixes e tradicións.

As familias, primeiro axente social da
convivencia, onde se preparan as primeiras
receitas do respecto, da tolerancia, con
ingredientes de cariño, comunicación e
negociación de normas. Continuar nesta liña
e aumentar o “menú” será para a escola un
reto diario, polo que o contacto coas familias
deberá ser continuo e moi coidado.

As dificultades e obstáculos aparecen 
no día a día. Mestres e mestras, alumnado,
familia, concello, ONG, asociacións e
Administración educativa, mediante o
traballo cooperativo, intentamos como
comunidade pór os medios necesarios para
que esta construción da convivencia e a
interculturalidade sexa segura, real e 

con proxección de futuro, educando dende
e para a cidadanía, dotando de sentido as
palabras democracia e liberdade. 

Neste nivel é onde se fai patente a
coordinación entre a escola e o seu
contorno. O Concello pon á disposición do
alumnado do centro o seu persoal para o
axudar a coñecer un pouco máis a
realidade dos distintos países, e tamén leva
a cabo actividades como a semana
intercultural, na que se expoñen e degustan
pratos típicos e se participa en xogos
tradicionais das distintas nacionalidades.
Por outra banda, está o labor da Cruz
Vermella e da Asociación Sociocultural
Vagalume, que lles proporcionan un apoio
escolar extra a aqueles alumnos/as que o
precisen; mentres que a Asociación
Vagalume non distingue entre alumnado
estranxeiro e o que non o é, a Cruz
Vermella está posta á disposición das
familias inmigrantes, ofrecendo tanto apoio
educativo como asistencial.

Dende este parámetro promulgamos e
pretendemos unha democracia participativa
e unha liberdade baseada na tolerancia. 
Un proxecto de vida, un Plan Valora. 

O noso camiño non remata aquí, aínda
queda moito por andar, no que se refire a
formación do profesorado en materia de
sensibilización, na modificación de actitudes
con respecto a este tema na comunidade
educativa, na implicación das familias, en
dedicar máis tempo á educación emocional
e na construción de persoas…

Nese camiño debemos continuar
avanzando…

1 Web: www.ceip.gurriaran@edu.xunta.es
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Olga Amigo Devesa

Asesora técnica na Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria

A obra literaria publicada por María Reimóndez
en 2006 está de actualidade. Foi retomada
como proxecto teatral e televisivo, o que
potenciou o círculo de posibilidades de
explotación didáctica do seu tema (a maior
número de recursos, máis posibilidades de
éxito na aprendizaxe) e invitounos a unha
nova lectura pausada e reflexiva da novela.

Nesta obra narrativa, a compañía Teatro do
Morcego baseou a produción que, co mesmo
título, se representa nos principais teatros
sen deixar indiferente a ninguén. Tamén se
roda en Ferrol unha película que adapta esta
novela. A adaptación, neste caso, corre a
cargo de Antón Dobao e produce o telefilme
Ficción Producciones, xunto coa TVG,
Diagonal TV e Televisión de Cataluña.

Mais, cal é ese tema e que interese pode ter
o seu tratamento nas aulas? Como é a novela
e de que fala?

A novela é de estrutura complexa, moi ben
dirixida no nobelo condutor da trama pero
enfocada a un público con certa madurez
lectora e persoal.

O tema é a opresión sufrida polas mulleres,
con independencia da clase social, ideoloxía,
profesión, estudos, crenzas… As seis
protagonistas vense inmersas en círculos
opresores e de explotación sendo amas de
casa, traballadoras do servizo doméstico,
profesoras universitarias, auxiliares
administrativas, prostitutas ou beatas. 
O machismo penetrou en todos os

estamentos e esferas sociais, nuns dun xeito
máis sutil e noutros con toda a violencia da
que é capaz. Porén, hai unha saída que pasa
pola unión solidaria das mulleres entre si e o
apoio dos homes que rexeitan esas formas
de actuar ligadas a comportamentos
insolidarios, antidemocráticos e avasaladores
da filosofía androcéntrica. 

A obra comeza con cinco notas de prensa
que falan do falecemento de cinco homes en
circunstancias tráxicas. Da morte do sexto
home (un cura), sábese no capítulo
correspondente a unha das protagonistas,
pois pasou “desapercibido” para a prensa. 
A seguir, relátanse os seis capítulos
correspondentes ás experiencias vitais das
6+1 protagonistas (Matilde, Anxos, Rebeca,
Elvira, Luz e Fernanda e mais a tía Davinia). 

Cada capítulo comeza cun título relacionado
coas partes dun xersei feito a calceta
(elástico, dianteira, mangas, colo, traseira,
puños e, como conclusión, xersei). Continúa 
a nota de prensa que informa sobre a morte
tráxica dun home, aparentemente sen
relación directa co corpo do capítulo 
que se relata a continuación. 

Cada capítulo (parte do xersei) relata 
as vivencias dunha muller, os problemas 
do día a día específicos pola súa condición
de muller. Cada capítulo é, pois, un
microcosmos que se completa ao final, 
no xersei, o cosmos. 

As circunstancias que rodearon o tráxico
desenlace da vida da tía Davinia, unha
personaxe xa falecida por defender a
dignidade dunha amiga, funcionarán como
elemento cohesionador da obra enlazando

todos os capítulos e formando unha peza
esencial da engrenaxe. 

O xersei constitúe a obra concluída, unha
obra ben feita, que senta ben, ao gusto e
medidas específicas de quen o realizou. Así
ha de ser o proxecto vital de cada muller, á
súa medida e gusto. 

Alén da estrutura, cómpre parármonos un
pouco nalgúns aspectos da temática da obra.
Como xa se dixo, cada capítulo céntrase na
experiencia vital dunha muller, na súa loita
diaria para sobrevivir nun mundo que frea as
súas ilusións, explota o seu capital humano e
laboral e frustra os seus soños e ambicións.

A primeira protagonista en aparecer na
escena da novela é Matilde, a sobriña da tía
Davinia, irmá maior da súa avoa. Trátase
dunha ama de casa que “complementa” 
os ingresos económicos da familia facendo
limpeza noutros fogares. Traballa sen
descanso na casa e fóra dela e ten que oír 
as reprensións de Manolo, o seu marido, ben
porque non o atende “como é debido” cando
chega á casa despois de traballar todo o día
de albanel, ben porque ten absurdas
ocorrencias como ter afeccións propias ou
atreverse a montar o seu propio negocio. 
É unha muller alta e forte, polo que ten
problemas nas tendas de roupa ao non haber
talle para ela na roupa que lle gusta. 
No capítulo “Xerseis”, Matilde aparece como
unha muller emprendedora que montou 
o seu propio negocio: unha tenda de las e
elementos artesanais feitos por ela mesma. 
A tenda chámase “Á túa medida”. Matilde
agora é máis feliz, máis libre, ten o respecto
do Manuel e séntese útil.

A volta do CLUB DA CALCETA, unha madeixa literaria que conta a epopea das mulleres.

O club da calceta
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No segundo capítulo, “Dianteira”, a
protagonista é Anxos: primeiro estudante
universitaria integrante dunha organización
estudantil progresista e logo profesora
universitaria militante dun partido político
tamén progresista. A súa loita ten como
principais obxectivos acadar a igualdade de
representación das mulleres nos órganos de
decisión do partido e que os “problemas das
mulleres” sexan centro de intervención
prioritaria nas accións políticas institucionais
e nas liñas do partido. No terreo persoal,
sepárase do compañeiro co que comparte a
vida e ten ocasión de comprobar aos poucos
días como este xa ten outra parella moito
máis nova ca el. No “xersei”, debúxase como
unha muller progresista, realizada no seu
traballo e que axuda asesorando outras
mulleres que precisan a intervención dunha
boa economista. No tocante á militancia
política, dáse de baixa no partido “progre”
que actúa mediante liñas de intervención
pouco valentes, conformistas e continuístas
con outros tempos, polo menos no que atinxe
ás políticas de igualdade. Porén, o feminismo
valeulle “para terse respecto a si mesma” 
co paso dos anos.

No terceiro capítulo aparece Rebeca, a
secretaria de dirección que vive cos pais.
Rebeca é loura, moi guapa, e ten un mozo
rico, cun bo traballo e impresionante coche.
Mágoa que manteña unha relación de parella
con outra muller, aínda que non admitiría que
Rebeca compartise a súa vida sentimental
con el e con outro home. Nunha escena da
obra, mesmo o sorprende na oficina
mantendo una relación sexual coa súa xefa
directa. Ademais dos problemas da súa
relación afectiva persoal, ten que aguantar as
envexas das amigas que pensan que ela
obtivo o posto de traballo que ten por ser
guapa; os improperios (chamados piropos)
dos homes cando a ven pasar e a falta de
respecto e seriedade cos que é tratada en
xeral, por ser guapa, porque parece que esta
calidade está pelexada coa intelixencia e
xustifica que todo o mundo a tome por
boneca “barbi” carente de masa encefálica.

O xersei de Rebeca é amplo, á súa medida.
Ela e mais outra compañeira coa que vai
aprender a calcetar (Luz) puxeron en marcha
unha empresa de consultoría, un servizo de
asesoramento empresarial dirixido a mulleres

e orientado a montar empresas innovadoras.
A idea xermolou na cabeza de Anxos, a
profesora na Facultade de Economía, e o
diñeiro púxoo unha “beata” de setenta anos,
Antonia, da que falaremos máis adiante.

Rebeca séntese moi realizada no seu traballo.
Alugou un apartamento no que vive soa e
mantén unha relación sentimental cunha
muller. É feliz.

O cuarto capítulo, o “colo”, céntrase na vida
de Elvira, a monitora de calceta. Unha muller
duns setenta anos que goza coidando a
igrexa, en particular as imaxes do Santo
Antón e da Santa Marta. Cando o cura decide
aprobar o traslado da imaxe da Santa Marta á
catedral, sen contar coa opinión das dúas
devotas que a coidan (Antonia e Elvira), estas
confabúlanse e furtan a imaxe para que non
poida ser trasladada.

Elvira séntese ignorada polo cura e é crítica
con condutas de certos católicos que van á
misa todos os domingos e logo maltratan as
súas esposas, que os acompañan cos
hematomas na cara. Pero o que máis indigna
a Elvira, o que considera que Xesuscristo
nunca consentiría, foi saber que cando a súa
amiga Antonia tiña dezasete anos quedou
embarazada do cura e este obrigouna a
abortar. A partir dese momento, coa deshonra
que tiña enriba, o único refuxio que lle quedou
foi a igrexa, a Santa Marta, á que viña visitar
todos os días, única que soubo do vil
comportamento do cura, a única que a
escoitou. Agora Antonia vén todo os días á
igrexa para vingarse do cura, para recordarlle
a súa hipocrisía, o pecado en que vive.

Elvira vive soa nunha casiña baixa, coas
fiestras rotas e rodeada de horrorosos
edificios altos que nin lle deixan ver a igrexa. 

No capítulo do xersei, Elvira vive feliz na súa
casa reparada grazas á axuda económica de
Antonia. Anxos e Luz (ás que lles cedeu un
cuarto para vivir) tamén contribúen a que viva
nunha casa acolledora. Séntese
acompañada, feliz e chea de vitalidade, con
moito aínda que facer na vida.

O quinto capítulo mete o dedo na chaga da
prostitución. Luz é a protagonista. Vive nun
local que rexenta “a Vella”, que vén sendo a
súa propia nai. Aquí póñense en entredito os
“lazos de sangue” ante unha nai prostituta
que aboca a súa filla a sobrevivir na máis

cruel explotación, sufrindo tratos vexatorios a
diario. Critícase unha parte da institución
escolar, aqueles mestres que lle rifaban
porque non facía os “deberes”, porque non
tiña o interese nin o rendemento académicos
dos demais compañeiros e compañeiras de
clase, sen preocuparse da súa situación
persoal, vivindo nun prostíbulo, vendo e
padecendo o que os demais nenos e nenas
da súa idade nin vían nin padecían. Pero
principalmente, neste capítulo, o que se
denuncia é a prostitución, o comercio de
carne humana da legalización do cal non se
quere oír nin falar. “Sería facer dos traficantes
de mulleres ilustres empresarios que no
canto de trasladaren vacas e cochos para
vender carne, trasladan mulleres e nenas”.

Ao final, Luz é socia de Rebeca na empresa
de asesoría a mulleres emprendedoras.
Logrou saír da prostitución coa axuda doutras
mulleres e moito sufrimento pola súa parte.
Agora vive outra vida, lonxe do mundo de
explotación e violencia que é a prostitución.

No sexto capítulo, “puños”, preséntasenos á
última protagonista: Fernanda, unha muller
que sofre unha discapacidade física (non ten
unha perna) pero que logra levar unha vida
normal como outra muller. Casou con Xan,
prototipo de home liberal e liberado, que tanto
fai o traballo doméstico como o de fóra da
casa. Apoia constantemente a Fernanda,
animándoa a estudar e sacar o carné de
condutora de autobús. Ao final da obra, no
“xersei”, Fernanda exerce como condutora de
bus urbano, un traballo que lle encanta e,
sobre todo, é amable coa xente, calidade da
que carecía o anterior condutor que facía a
ruta que fai ela agora e que, curiosamente, tivo
un estraño accidente, igual que outros homes
que mantiveron comportamentos hostís coas
mulleres protagonistas do club da calceta,
obra dedicada “a todas as mulleres que, ante
tanta violencia, non reaccionan con violencia”.

Pechado entón o ciclo temático de cada
historia, agora só cómpre animar á lectura
pausada e reflexiva da novela, ou á visión da
obra teatral e do filme. Sobre a base das liñas
temáticas e a estrutura da obra literaria, queda
aberta a análise comparativa de enfoques e
perspectivas plurais e diversas que tanto a
novela, o filme ou a representación teatral de
seguro han provocar nos seus receptores e
nas súas receptoras.
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PROXECTOS DE EDUCACIÓN PARA O CONSUMO 

Publicación seriada que recolle anualmente as
memorias premiadas dos proxectos realizados polos
centros educativos de niveis non universitarios adscritos
á Rede de Educación do Consumidor en Galicia.

Estes centros traballan en proxectos escolares trienais,
para os que cada ano o Instituto Galego de Consumo
convoca un concurso.

As memorias que resultan premiadas reciben unha
cantidade en metálico, co fin de sufragar os gastos 
de desenvolvemento dos proxectos; ao profesorado
participante recoñécenselle as horas de innovación
educativa por parte das autoridades educativas 
da Xunta de Galicia. Ademais, anualmente, o Instituto
Galego de Consumo publica os traballos premiados.

Esta publicación pódese consultar na páxina web 
do IGC: igc.xunta.es

SISTEMA DE AUTOCONTROL 
EN COMEDORES ESCOLARES
Editada pola Secretaría Xeral da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria coa colaboración da
Consellería de Sanidade
Depósito Legal: VG 45-2008.

Coa colaboración da inspección veterinaria da Consellería
de Sanidade e de funcionarios responsables do Servizo
de Recursos Educativos Complementarios da Consellería
de Educación, foi confeccionada esta guía dos
procedementos de autocontrol dos comedores escolares,
coa que se pretende dar apoio aos equipos responsables
deste servizo nos centros públicos non universitarios.

Estas guías de boas prácticas son un medio sinxelo,
pero eficaz, de superar as dificultades que un comedor
escolar pode atopar á hora de implementar un
procedemento de Análise de Perigos e Puntos Críticos
de Control (AAPPCC) axeitado e proporcionado 
ás necesidades.

Coa edición desta guía queremos facilitar a maior
información posible a cantas persoas teñen
responsabilidades na organización do comedor escolar,
en relación con aspectos básicos que deben cumprirse
para dar satisfacción á normativa hixiénico-sanitaria.

Para facilitar a súa utilización práctica polo persoal
interesado, este manual pode ser consultado e
descargado no portal educativo [www. edu.xunta.es],
onde se atopa en soporte dixital e formato PDF e Word.

MENÚS PARA COMEDORES ESCOLARES 
DE GALICIA XERAIS E PARA NECESIDADES 
NUTRICIONAIS ESPECÍFICAS
CD-ROM, autores: Dr. Rafael Tojo Sierra e Dra. Rosaura
Leis Trabazo, Departamento de Pediatría do Hospital
Clínico Universitario de Santiago-USC. Elaboración
culinaria: José Antonio Vieites Quintáns, Ramiro Esparís
Sampedro e Jorge Fernández Guerra, do CEIP-
Compostela. Colaboradores. María Asunción Novo Ares
e Rocío Vázquez Cobela
ISBN 978-84-934272-4-5

Este material foi elaborado por prestixiosos profesores
da hostalaría e experimentados pediatras, expertos en
nutrición, da Universidade de Santiago de Compostela,
no marco do convenio de colaboración promovido pola
Secretaría Xeral da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria e a citada universidade.

Os menús foron confeccionados tendo en conta os
requirimentos que no día a día demandan as persoas
responsables de facer posible a prestación do servizo
público do comedor escolar, tanto o seu persoal
directivo como aquel directamente encargado da
adquisición dos produtos e o que ten ao seu cargo 
a preparación material dos menús. 

Os menús foron concibidos baixo rigorosos criterios 
de calidade dos produtos a servir, valor nutricional 
e equilibrio destes e unha axeitada diversidade.

Entre os numerosos retos que o servizo do comedor
escolar enfronta –calidade do servizo, fomento de
hábitos saudables entre as persoas usuarias, fomento

do comer variado e introdutor de produtos menos
frecuentes na dietas infantís–, non se poden 
esquecer aqueles escolares que posúen 
necesidades especificas condicionadas por alerxias,
incompatibilidades e rexeitamentos a certos produtos
e aos que o servizo ten que ser capaz de satisfacer 
sen xerar para eles sensación de diferenza ou
exclusión; tamén a este capital aspecto presta coidada
e precisa atención.

Damos conta e noticia destes materiais na esperanza de
que resulten útiles para a comunidade escolar e sirvan
para a mellora e modernización do comedor escolar.

Bo proveito, amiguiños, que diría Pelúdez. 

APRENDENDO A PREVIR A VIOLENCIA DE XÉNERO

Sonia Souto
Coeditan: Secretaría Xeral da Igualdade 
e A Nosa Terra (2007)
ISBN: 978-84-8341-196-4

Esta unidade didáctica, elaborada por Sonia Souto 
e coeditada pola Secretaría Xeral da Igualdade 
e a editorial A Nosa Terra, incide na prevención 
da violencia de xénero no ámbito educativo.

A gravidade, vixencia e relevancia social da violencia
de xénero motivaron a elaboración deste material, 
que trata de ser unha ferramenta para profesorado e
alumnado que sirva para achegar as mozas e mozos 
ás causas que provocan a violencia de xénero 
para poder previla.

Estrutúrase en seis apartados nos que, a través de
distintos textos e actividades, se analiza que é a
violencia de xénero, as súas tipoloxías, falsos mitos
creados ao seu redor; como empezan os malos tratos,
como detectalos e qué facer se se padecen; por que
se produce a violencia de xénero e como evitala,
incidindo na resolución non violenta de conflitos e nas
relacións afectivas de igualdade e respecto mutuo.

Necesitamos que o ensino contribúa ao esforzo
colectivo por educar para a igualdade e a 
non-violencia, e as aulas son un espazo privilexiado
para facer efectivo o principio de igualdade e de romper
cos tópicos sobre a violencia contra as mulleres.

O andel
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cada capítulo da serie. A idea coa que se concibiu este
material non é a dunha proposta pechada. Pártese da
base de que en calquera tramo educativo, e neste dun
xeito especial, os materiais didácticos poden ser
editados ou elaborados polo propio profesorado 
que os vai utilizar, pois constitúen un recurso de axuda
ao desenvolvemento da proposta educativa concreta 
que se vaia levar adiante en cada caso. Entre estes
materiais, na educación infantil adóitanse aproveitar 
as potencialidades do medio, a creatividade 
do profesorado e das crianzas ou os materiais 
de refugallo, sen esquecer que algúns materiais que
teñen un formato impreso poden ser tamén útiles e
axeitados sempre que se utilicen dun modo adecuado.

LA COMUNICACIÓN EN EL AULA
Relación profesor-alumno 
según el análisis transaccional

Autor: Vieira, Helena 

Data da edición: 2007 

ISBN: 978-84-277-1571-4 
Número de páxinas: 88

Este libro suxire unha nova forma de abordar 
o proceso de ensinanza-aprendizaxe dende o punto 
de vista da comunicación, presentando propostas 
que poden ser beneficiosas para as relacións entre 

XENIA: Mulleres e Ciencia

Unidade de Muller e Ciencia de Galicia

Xunta de Galicia (2007) 
ISSN: 1888-7198

Publicación periódica de carácter semestral
dirixida a un público preuniversitario que ten
como obxectivo principal fomentar a orientación
académica e profesional libre de estereotipos de
xénero para, deste xeito, corrixir a insuficiente
presenza das mulleres nos ámbitos da ciencia,
da investigación e do desenvolvemento
tecnolóxico.

A revista está pensada como un instrumento
para propiciar a reflexión e que as futuras
universitarias coñezan as posibilidades reais que
teñen de achegarse á ciencia e á tecnoloxía
mentres estudan a ESO ou o Bacharelato,
momento no que comeza a definirse a súa
orientación vocacional. Tamén pretende dotar de
referentes mediante a presentación das
experiencias doutras mozas e mulleres,
divulgando e recoñecendo o traballo e a valía
das mulleres investigadoras e científicas.

RECURSOS PARA A ACOLLIDA 
E ESCOLARIZACIÓN 
DO ALUMNADO PROCEDENTE
DO ESTRANXEIRO

A Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria 
e a Secretaría Xeral de
Emigración acaban de preparar
uns materiais para acoller 
o alumnado procedente do
estranxeiro, así como as súas
familias. Consisten en dúas
publicacións: a Guía do sistema
educativo de Galicia e a Guía
de comunicación básica.

A Guía do sistema educativo de Galicia recolle dende a estrutura dos 
estudos non universitarios en Galicia ata os servizos aos que teñen dereito
tanto as familias coma o alumnado. Está publicada en dez idiomas para que se
lles poida entregar unha copia ás familias segundo o seu país de procedencia.

Por outra banda, a Guía de comunicación básica consiste en dez tarxetas nas
que se recollen as preguntas básicas que pode formular o centro ás familias e
viceversa. Está escrito en dez idiomas, e ten a finalidade de axudar a superar as
barreiras iniciais na comunicación entre as familias e os centros.

o profesorado e o alumnado, como son: a comunicación
interpersoal, o autocoñecemento e o coñecemento 
do outro, a percepción, a comunicación de
expectativas e a capacidade de escoita. Analízanse
tamén algúns instrumentos que posibilitan ao
educador unha mellor relación consigo mesmo e cos
demais, propoñendo o modelo da análise
transaccional como estratexia para o cambio na
relación educativa. Por último, expóñense os efectos
que as distintas actitudes de comunicación poden ter
na relación pedagóxica, observando os beneficios que
se poden obter ao utilizar unha actitude asertiva ou de
autoafirmación na prevención e resolución de conflitos
no contexto educativo.

Escolma do índice:
1 A comunicación interpersoal: autocoñecemento 

e coñecemento do outro. Escoitar: unha forma 
de comunicarse.

2 A relación profesor-alumno: unha estratexia de cambio.

3 O "clima" na aula: diferentes formas de
comunicarse. Actitudes comunicativas eficaces 
e ineficaces.

4 A asertividade: unha forma de comunicación eficaz.
A comunicación asertiva e as súas consecuencias 
na relación profesor-alumno. A crítica e o eloxio
asertivo. Como actuar fronte ás críticas.

5 O control da aula: resolución dos conflitos.

COUSIÑAS DAS GALESCOLAS
Secretaría Xeral da Igualdade / Galitoon
Xunta de Galicia (2008)

Proxecto audiovisual desenvolvido pola Secretaría Xeral da
Igualdade en colaboración con Galitoon, pensando nas
nenas e nenos das primeiras idades. Trátase dunha serie
de DVD que se organizan en torno a catro liñas temáticas:
Obxectos cotián, Formas e cores, Instrumentos musicais
e Animais, que poden ser de utilidade para o traballo nas
aulas nun momento no que as criaturas están xerando a
adquisición dos primeiros conceptos.

Os DVD van acompañados dunha proposta didáctica
na que se fan diversas suxestións para traballar con

MANUAL DO ACOMPAÑANTE 
DE TRANSPORTE ESCOLAR 2008-2009
Confeccionada pola Fundación de Estudios e Análisis,
coa colaboración da Secretaría Xeral da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria.
Depósito Legal:C 3227-2008.

A preocupación pola permanente mellora do servizo de
transporte escolar e pola seguridade dos seus usuarios
motivou que a Secretaría Xeral da Consellería de
Educación promovese, ao inicio do presente curso
2008-2009, a celebración de vintecinco xornadas
formativas destinadas ás persoas que realizan as
funcións de acompañantes escolares. As conferencias 
e a posta en común das experiencias leváronse a cabo
noutras tantas cidades e vilas de Galicia no pasado mes
de setembro. Con tal ocasión, como material de apoio,
foron confeccionados os manuais que agora
presentamos, co fin de servir de recordatorio dos
principais aspectos aos que se debe atender na
prestación do servizo e daqueles problemas que 
con máis frecuencia se poden presentar nel.
Para permitir o seu coñecemento directo por parte das
persoas interesadas, dos centros docentes, das
empresas de transportes e de servizos o manual estará
dispoñible no portal educativo [www.edu.xunta.es].
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para os profesionais da comunicación ao abordar as
implicacións educativas que ten a comunicación social
na educación informal. Finalmente, ofrece unha base
teórica sobre a influencia do axente educativo informal
na sociedade actual, así como propostas prácticas e
ferramentas de traballo para todas aquelas persoas
interesadas en campos tan relacionados entre si 
como son a educación e a comunicación.

Escolma do índice:

1 SOBRE EDUCACIÓN: Máis alá dos muros da escola /
Diferentes espazos de socialización / Os axentes
educativos / Modalidades educativas / Comparacións
entre as modalidades educativas.

2 SOBRE COMUNICACIÓN: A comunicación / Modelos
comunicativos / A comunicación de masas / A cultura
popular / Industrias culturais / A educomunicación.

3 OS NOVOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN 
E ENDOCULTURACIÓN.

4 OS PRODUCTOS CULTURAIS E O SEU USO
DIDÁCTICO: A cultura / O entretemento / 
Os medios de comunicación / Estilos de vida.

5 CONCLUSIÓNS E BIBLIOGRAFÍA

A COCIÑA INFANTIL: PRATOS ELABORADOS PARA
NENOS E NENAS DE 0 A 3 ANOS

Cancela Suárez, Modesto, 
Aranguren Pastor, María Antonia

Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e Solbook,
eds., 2008. DL: M-22481-2008.
ISBN: 978-84-691-2938-8

Esta publicación constitúe un manual de boas
prácticas sobre alimentación infantil dirixido a
educadores, educadoras, nais, pais e todas aquelas
persoas implicadas na nutrición infantil e na
nutrición en xeral. Achega información sobre
equilibrio alimentario, consellos útiles á hora de

CÓMO DAR CLASE 
A LOS QUE NO QUIEREN

VAELLO ORTS, Juan:
Madrid, Santillana, 2007
ISBN: 978-84-294-5513-7 

Dende Valencia chéganos outro interesantísimo libro do
profesor Juan Vaello Orts, este, sobre xestión de aula.
Esta publicación vén dar resposta a moitas preguntas
que os docentes nos facemos sobre como xestionar
eses problemas que habitualmente xorden nas aulas:
aqueles que son leves pero nos impiden o normal
desenvolvemento das nosas clases e son dificilmente
abordables dende o illamento e requiren da intervención
do equipo docente, e aqueloutros que, pola súa
gravidade, requiren da intervención doutras instancias.
O profesor Vaello ten unha longa traxectoria como
orientador, director dun IES, e tamén ten experiencia
na inspección e como profesor de psicoloxía na UNED.

Por este motivo, é unha autoridade na materia e as
solucións que propón veñen da práctica diaria
aderezada cunha profunda reflexión.
Son, polo tanto, solucións sinxelas a cuestións
ligadas á relación coas familias, aos problemas de
convivencia habituais nas aulas, ás cuestións
organizativas que afectan á normal convivencia 
tanto de aula como de centro, etc.
Por todo o anteriormente exposto, este libro é moi
recomendable para todo aquel profesorado – claustro
que teña intención de mellorar a súa práctica docente
comezando por un clima da clase e do centro axeitado.
Hai que dicir tamén que cada conferencia do señor
Vaello é unha lección maxistral de xestión da aula, 
e que a súa inquietude o leva a ir mudando 
o seu discurso ao tempo que avanzan as súas
investigacións, de xeito que cada unha das súas
intervencións se converte nunha experiencia nova 
e enormemente enriquecedora.

MEDRANDO SANS. 
DE BOCADO 
EN BOCADO, 
DE XOGO EN XOGO

Edita: Xunta de Galicia 

ISBN: 978-84-453-4601-3

Medrando sans. De bocado en bocado, 
de xogo en xogo é unha publicación de carácter
didáctico, dirixida ao profesorado de Educación Infantil.
O libro ten unha dobre función: por unha parte,
acompaña varios relatos escritos en galego a través
dos que o profesorado pode traballar hábitos
saudables, preferentemente de alimentación e
actividade física. Por outra, serve como guía de
traballo, xa que recolle unha exemplificación didáctica
para cada un dos relatos. Así mesmo, o libro inclúe
tamén outros materiais, como recursos, experiencias
de centros educativos, bibliografía e ligazóns web, coa
intención de que o profesorado atope recursos
dabondo para educar os nosos nenos e nenas no valor
de acadar un estilo de vida saudable cuxa importancia,
ás veces, só atopan na escola. 

mercar e recoñecer o produto e, finalmente, 
un receitario de alimentos con pratos
organizados. As propostas constitúen unha
aposta pola introdución paulatina de novos
alimentos e texturas na dieta infantil e pola
diversificación e variación necesarias na rutina
alimentaria, ao tempo que se incide de xeito
importante na educación para a saúde e no
fomento da adopción de hábitos saudables. 
A baixa dificultade na elaboración da maior
parte dos pratos fai que as cativas e cativos
poidan implicarse no proceso de elaboración do
seu propio alimento, de xeito que gradualmente
vexan a comida como un feito menos alleo,
pracenteiro e adquiran competencias no
desenvolvemento das actividades cotiás.

LA ENSEÑANZA 
QUE NO SE VE
Educación informal 
en el siglo XXI
Autor: Cuadrado Esclapez, Toni. 
Prólogo de Roberto Aparici 
Data da edición: 2008 
ISBN: 978-84-277-1587-5 
Número de páxinas: 152

Nesta obra estúdase a influencia dos medios de
comunicación na sociedade actual, así como a aparición
dos novos axentes que entran en acción a través das
novas tecnoloxías da sociedade dixital do século XXI.
Expón ademais a acción cotiá pero oculta da educación
informal, achegando e actualizando algunhas claves,
ideas e reflexións e ofrecendo exemplos, ferramentas e
solucións para o traballo grupal tanto na educación
formal como na non formal. La enseñanza que no se ve
é un documento imprescindible para aqueles
educadores que queiran coñecer a acción, por veces
contraria, que os medios audiovisuais e as novas
tecnoloxías realizan a través da educación informal. 
A obra ofrece tamén un marco de reflexión importante
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