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P

oucas veces a metáfora dunha crianza que chega ao mundo será tan
acaída e tan elusiva do tópico como na hora de falarmos desta publicación que hoxe nace. En primeiro lugar porque espazo cer0)tr3s é
o resultado de situar nenas e nenos no centro dunha etapa socio-educativa que, até o de agora, se fora desenvolvendo nas marxes da reflexión
global, sen soportes axeitados, amparo nin proxección pública. A Educación Infantil de primeiro ciclo ficou, en demasiadas ocasións, abeirada,
mesmo esquecida, cousa pequena… Só o labor teimudo e imaxinativo de
educadoras e educadores, concretado en ricas e diversas experiencias
pedagóxicas nas escolas galegas ao longo do tempo, logrou resituar e
valorar a importancia capital que ten a aprendizaxe entre os cero e os
tres anos.
espazo cer0)tr3s é a mostra impresa desa mudanza de paradigma, o
papel en que se escribe e debuxa o futuro dun novo modelo educativo,
en constante evolución, que acha a súa razón de ser na plural realidade en que se asenta, que é a das aldeas, vilas e cidades galegas. O que
antes foi tarefa silandeira e illada bole hoxe na superficie coa mesma
forza, intuición e creatividade coa que as cativas e cativos pintan un
lenzo en branco para o converter na portada que ilustra este primeiro
número. O desexo de partillar, de poñer en común, de construír unha
rede de traballo -como se vén facendo xa desde o portal Galescolas.
net-, está na base desta andaina editorial, a crónica fiel e cumprida do
que as familias, as crianzas e as educadoras e educadores son quen de
artellar no día a día das súas escolas.
Sábeno ben as crianzas que, coma nós, precisan de relatos que lle
dean forma ao seu mundo. Aquilo que non se conta, o que non se narra, non adquire corpo, eslúese, esquécese e acaba por non ser. Por iso
acudimos ás palabras, verbas de noso, para cifrar nelas a ilusión deste
proxecto colectivo. E por iso tamén sae do prelo esta revista que, ademais de xerar recursos educativos, aspira a se converter nun espazo de
comunicación, nunha plataforma de contidos e nun viveiro de experiencias, un foro aberto ao convivio de ideas, á reflexión e ao intercambio no
eido da educación infantil. Iso quere ser espazo cer0)tr3s, e iso tentará
ser, de aquí en diante, esta revista.

Neste país de choiva e de auga afacémonos máis cada vez a saírmos á rúa sen paraugas,
sen carapucha, sen calquera prenda que nos aloumiñe e identifique. E non é por termos
a intención de nos abeirarmos nos soportais e, desde alí, continuarmos o noso camiño no
momento en que non veña o corisco e polos lugares que nos conviden a continuarmos
enxoitas/os. Se existiren tellados é por constituíren o ramo con que celebramos o remate do
labor previamente planificado, deseñado, debatido, construído...
Goretti Sanmartín Rei

P

orén, cada vez máis, este
pobo parece o dos mil
chanzos –no canto do dos
mil ríos–, mil chanzos sen
continuidade, uns aquí, outros aló,
sen ligazón, sen conexión, sen posibilidade de realizarmos un percorrido completo cun esteo que
nos garanta que a nosa camiñada
vai chegar a algures. Velaquí como
se explica que até o de agora se
insistise algo, non o suficiente, na
responsabilidade sobre a presenza
da lingua galega nos treitos educativos intermedios (educación
primaria e secundaria) e que se
procurase pasar con pés de la pola
necesidade de incorporar o galego
como lingua vehicular tanto nos
primeiros anos de vida de nenas e
nenos como naqueles en que se van
formar para o exercicio profesional, fundamentalmente os ligados
ao mundo universitario. No primeiro caso continuaron a funcionar
tópicos e prexuízos denunciados
hai moito tempo, como aquel de o
galego non servir para os nenos,
e de seren nenas, peor, como ben
apuntaba Agustín Fernández Paz
no número 25 da Revista galega
de educación. Aínda que hai xa 12
anos deste artigo sobre as actitudes lingüísticas, xulgamos que
continúan a estar vixentes as palabras con que o noso escritor insistía na necesidade de traballarmos
contra os preconceptos:

Porque se ben é certo que as
persoas manifestamos actitudes,
positivas ou negativas, en relación
con todo aquilo que afecta á nosa
vida, o preocupante é cando resulta
doado atopar, coma neste caso, as
mesmas actitudes lingüísticas nunha grande maioría da poboación.
Sobre todo cando se constata que
moitos comportamentos que se derivan delas son considerados como
“normais” ou “naturais” por unha
boa parte dos creadores de opinión
que funcionan na nosa sociedade.
Son as actitudes lingüísticas negativas, seguíndomos o creador de
historias para todas as idades, as
que impiden avances no proceso de
normalización, fundamentalmente
polo seu carácter subliminar, pola
inconsciencia con que asumimos e
reproducimos comportamentos sen
os cuestionarmos previamente. De
aí que parte da nosa función en canto que educadores/as sexa a de facermos evidentes as actitudes, a de
falar delas, analizalas, situalas enriba da mesa e desenmascarar os contidos que alimentan os prexuízos.
Como é ben sabido, o primeiro paso
para solucionar un problema é sermos conscientes del. É urxente, pois,
concedermos un tempo á reflexión
lingüística, ao que facemos e verbalizamos, a como o facemos e a como
o verbalizamos, a coñecermos e a
recoñecermos ou a (re)construírmos
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o noso discurso sobre as linguas. E,
para iso, nada mellor que ler.
A respecto do nivel universitario,
do outro extremo da cadea, foise
desprazando a idea de estarmos nun
espazo universal cara a de estarmos
nun ámbito plurilingüe. A universalidade está aínda vetada para o galego
desde outro prexuízo que continúa a
funcionar no espazo de educación
superior que esixiría, por pura lóxica,
un outro coñecemento lingüístico. O
feito de se constituír como un espazo multilingüe non supón, na práctica, ningunha mudanza. Todo iría razoabelmente ben de existiren neste
ámbito máis persoas que soubesen
–ou cando menos comprendesen– catalán, éuscaro, bretón, galés,
sueco, checo ou suahili. Porén, a
promoción do plurilingüismo o único que provocou foi o aumento do
dominio do inglés en detrimento do
coñecemento doutros idiomas e o
reforzo do español como lingua da
que/á que se traduce. Nin tan sequera se aproveitou este ámbito de
prestixio para coadxuvar a que se
conseguise estender o dominio dunha lingua galega de calidade que puidese identificar as elites e comprometelas na conformación dun outro
mundo posíbel. Non existe ningunha
outra área de coñecemento en que
o profesorado universitario –con
honrosas excepcións– mostre con
fachenda a súa ignorancia e eleve o
desleixo á categoría de norma.
A pesar desta descrición, existen posibilidades de intervención
para ampliar e mellorar os usos da
lingua galega. Entre elas, a máis
interesante é a que parte do chamamento individual a exercermos
a nosa profesión con responsabilidade. Se entre esa responsabilidade nós incluímos a reivindicación
de construírmos unha sociedade
que non só non discrimine as mulleres senón que axude a feminizar
un mundo cuxa defensa tamén in-

clúe a loita ecolóxica, a formación
de espíritos críticos e a defensa da
diversidade, da pluralidade, da heteroxeneidade, da diferenza, como
non vai integrar, por outra parte,
a asunción do galego como lingua
propia e como lingua en perigo que
precisa da nosa vontade individual
para continuar a andar?
Vinculada directamente coa
alternativa que acabamos de
describir está a escolla dun modelo
de lingua de calidade, pois non
abonda con empregar o galego,
temos que utilizalo correctamente
e restituír aquelas formas hoxe
esquecidas ou preteridas por
circunstancias socio-históricas que
coñecemos. Temos que combater
o molde habitual de uso dun
galego castelanizado cun rexistro
uniforme e homoxéneo sempre
no modelo máis semellante ao
español, e non só por non ser certo
que usar ese modelo nos achega
ao emprego común. En primeiro
lugar, porque existe un emprego
común moito mellor (que respecta

a fonética e a entoación, que
coloca ben os pronomes átonos,
que emprega adecuadamente
os tempos verbais...) e, como
segunda
cuestión,
porque
as circunstancias históricas
converteron o galego nun
organismo enfermo que ten
que se rexenerar, que precisa
unha transfusión para volver a
ser quen era, para coller azos
e recuperar a autoestima.
Seriamos
acusadas/os
de
irresponsábeis se ocupando a
área de Saúde metésemos as
persoas doentes nun hospital e
agardásemos a sandaren sen lles
proporcionarmos os recursos
necesarios para o faceren.
Temos, pois, que achegar o
común a nós, que facer que o
noso contorno recupere a fasquía de domingo da nosa lingua,
unha fasquía que existe e da
que nós temos que dar exemplo.
Desa maneira poderemos mudar
usos coloquiais españolizados e
non ter medo a provocar un afastamento na persoa receptora.
Moi ao contrario, do que se trata
é de nos recoñecermos nun modelo digno que nos identifique
e do que nos sintamos orgullos/
as. Nesta liña, camiñamos só se
procuramos que o traxe de diario coincida co do día da festa,
rompendo costumes e inercias
que levan a todo o contrario, a
que nunca haxa tempo de lecer,
un tempo necesario para nos
coidar e, por tanto, para coidar
todo aquilo que é de noso, como
a lingua.
Finalmente debemos tamén
conceder atención, sobre todo
por nos concederen un marco de
referencia, a outras ferramentas
que podemos utilizar para contextualizar mellor o noso labor,
entre as que está o Plan xeral de

normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade
polo Parlamento galego no ano
2004. Neste texto, tantas veces citado mais con ben pouco
desenvolvemento e case nula
execución, indícase claramente
que as carencias no uso escolar
do galego estaban a afectar, de
xeito especialmente grave, as
primeiras etapas educativas e
a aprendizaxe da lectura e da
escritura e que o uso do galego

Temos que
combater o
molde habitual de
uso dun galego
castelanizado
na docencia que se realiza nas
universidades galegas é moi cativo, tanto –non chega en ningún
caso a un escasísimo 20%– que
non se corresponde nin co uso
social xeral do idioma nin coa
súa presenza ao longo do ensino
secundario.
Trátase, pois, se conseguimos transmitilo de xeito acaído,
de que para alén da vontade de
manter e de converter o galego
na nosa lingua por parte de moitas/os profesionais ligadas/os á
educación, que tezamos novos
elos da cadea comezándomos
polos alicerces para lle pormos
o ramo deixándolles ás xeracións vindeiras aquilo que nos
negaron a nós.
Que sexamos capaces de
festexar esta viaxe como ela
merece, co traxe novo con que
mañá mesmo decidimos saír á
rúa! E á escola, claro! E que co-

llamos os paraugas tantas veces
como precisemos para expresar
a nosa vontade e o noso dereito
de nos construírmos heteroxéneas/os e diversas/os!
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A situación da educación
infantil 0-3 en Galicia
O horizonte é o de 2010. Para daquela Galicia quere contar cunha cobertura do 33% en prazas públicas
de educación infantil, seguindo as ratios e recomendacións europeas. O camiño até esa realidade vaise
cumprindo, ano a ano, desde 2005 grazas á creación da Rede Galega de Escolas Infantís-Galescolas,
convertida a extensión e mellora da educación infantil dos cero aos tres anos nunha das prioridades
políticas de acción da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. O deseño e a aplicación do I Plan de
Calidade e Mellora Pedagóxica da Educación Infantil 0-3, por parte da Secretaría Xeral da Igualdade,
así como a paulatina incorporación dos concellos galegos a esta rede van conformando un panorama en
que a primeira etapa da educación infantil acha o seu lugar, un espazo de convivio e de innovación, que
se conforma como instrumento básico para a igualdade, a calidade de vida e o benestar da cidadanía.

N

o ano 2005 o mapa da educación infantil
en Galicia ofrecía unha situación acusadamente deficitaria en relación á dispoñibilidade de prazas públicas de educación infantil entre os 0 e os 3 anos. Abonda con
ollar as cifras. Ao inicio da actual lexislatura existían en Galicia 6.595 prazas públicas (de titularidade da Xunta e dos concellos), o que representaba
unha taxa de cobertura do 11,3%. Tal porcentaxe
tiña o seu reflexo no seguinte dato: unicamente 1
de cada 10 nenas e nenos galegos entre os 0 e os
3 anos dispoñía dunha praza pública de educación
infantil. Galicia achábase naqueles momentos moi
lonxe das recomendacións europeas que estabelecen un índice de cobertura desexábel para 2010 do
33%. A situación agravábase coa existencia de importantes diferenzas interterritoriais na dotación
e na distribución deste tipo de equipamentos sobre o territorio galego, cun marcado desequilibrio
que penaliza as provincias e os concellos do interior e as zonas rurais, a favor das áreas urbanas e
costeiras.
O proceso de ampliación de recursos e de mellora
da calidade do primeiro ciclo da educación infantil
posibilitou un importante salto cuantitativo e cualitativo no seo do 0-3. As prazas públicas ascenderon
até as 10.909, o que supuxo un incremento do 65,4%
en relación á oferta existente en 2005. Ademais
en 2008 a oferta de prazas de titularidade pública

(case 11.000) representa xa o
47,8% da oferta global de prazas de educación infantil existente en Galicia, contra o 43,5%
que representaba en 2005.
Nestes momentos a taxa de cobertura en prazas públicas de
educación infantil 0-3 sitúase
no 17,5%, máis de seis puntos
por riba do índice rexistrado en
2005, que era do 11,3%. Se se
integraren as prazas sostidas
con fondos públicos (escolas
de iniciativa social, prazas con
cheque infantil en centros privados…) no cálculo do índice
de cobertura, a taxa galega
progresa do 18,3% de 2005
até o 24,9% de 2008.

A extensión do número de
prazas vai tamén aparellada
ao incremento no número de
centros, no marco dunha estratexia que aposta de maneira
significativa por unha distribución reequilibradora de recursos co obxectivo de reducir as
diferenzas territoriais. Así ao

A rede galega de escolas
infantís: as Galescolas
Dous obxectivos alentaron a
posta en marcha das Galescolas, unha rede de centros que
comparten proxecto educativo
e pedagóxico. En primeiro lugar
a necesidade de intensificar a
colaboración interinstitucional

No ano 2005 unicamente 1 de cada
10 nenas e nenos galegos entre os
0 e os 3 anos dispoñía dunha praza
pública de educación infantil
inicio da presente lexislatura
Galicia contaba cun total de
118 escolas públicas de educación infantil 0-3, mentres que
na actualidade a cifra acada
os 210 centros. Deste xeito, en
tres anos creáronse un total de
92 novas escolas de titularidade pública, rexistrándose un
incremento do 78% no número
de centros. Deses 210 centros
un total de 25 adscríbense á titularidade da Vicepresidencia
da Xunta, 73 son Galescolas e
112 son municipais. Neste ano,
máis da metade dos concellos
galegos, o 53%, teñen acceso
ás escolas de titularidade pública. A aposta pola extensión
e mellora dos recursos socieducativos no tramo 0-3 traduciuse, ao tempo, nun esforzo
financieino sen precedentes.
O orzamento global da Secretaría Xeral de Igualdade da
Vicepresidencia da Xunta en
materia de educación infantil
acadou en 2008 os 42,8 millóns de euros, fronte os 25,8
millóns de euros mobilizados
no ano 2005.

entre a Xunta e os concellos na
construción e posta en marcha
de novos equipamentos e servizos de atención á infancia; e
en segundo lugar, o compromiso co estabelecemento dun
modelo homoxéneo de atención
educativa, de carácter integral,
que tivese como principias referentes a calidade, a innovación e o compromiso coa lingua
e a cultura galegas.
O primeiro deses obxectivos
materializouse na creación e
na posta en funcionamento do
Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar, un
instrumento de corresponsabilidade e colaboración interadministrativa entre a Xunta
e os concellos que desenvolve,
entre outras funcións, a xestión da Rede Galega de Escolas
Infantís. Actualmente, o 82%
dos concellos galegos (ademais
de tres mancomunidades) están integrados nesta entidade.
O segundo dos obxectivos reflíctese no deseño e aplicación
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do I Plan de Calidade e Melora
Pedagóxica da Educación Infantil 0 a 3 anos. Dotado de 8,5
millóns de euros para a presente lexislatura, o Plan conta co
apoio da Consellería de Educación na aplicación dalgunhas
das súas liñas estratéxicas.
Nestes momentos, no inicio do
curso escolar 2008-2009, Galicia conta con 73 galescolas
en funcionamento que ofertan
preto de 3.500 prazas. Con
presenza en 35 comarcas, a
Rede Galega de Escolas Infantís ten un impacto directo ou
indirecto sobre unha poboación
próxima ao millón de habitantes (988.623 persoas). Iso significa que máis de 1 de cada 3
galegas e galegos dispoñen dun
centro destas características
na súa vila ou cidade (35,7%
da poboación). De acordo aos
compromisos asumidos pola
Vicepresidencia da Xunta, a
finais de 2008 Galicia disporá
dun total de 85 galescolas en
funcionamento, tras a integración na rede de 12 centros de
titularidade municipal.
Proxectos en marcha
Na actualidade o Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar está a construír
seis novas escolas e traballa na
licitación de obra para outros
catro centros. Alén disto, un
total de 17 escolas municipais
atópanse en proceso de construción con financiamento da
Vicepresidencia da Xunta. As
perspectivas que se manexan
estabelecen que tras a entrada
en funcionamento destes 27
centros actualmente en fase
de construción –que suporán a
creación de 1.588 novas prazas
públicas-, a Rede pasará a estar

constituída por máis dun centenar de equipamentos, un total
de 112 galescolas. Así, Galicia
disporá de 5.902 novas prazas
públicas creadas con respecto
ás que existían en 2005, pasando das 6.595 prazas públicas de
2005 ás 12.497 prazas e unha
taxa de cobertura do 20%.
O obxectivo da Vicepresidencia da Xunta é que para
2009 a Rede Galega de Escolas Infantís dispoña dun total
de 121 centros. De acordo cun
escenario gradual no despregamento de novas actuacións
e considerando o obxectivo de
manter un ritmo de creación
de 20 galescolas por ano, a finais de 2009 Galicia superará o
obxectivo marcado en 2005. En
concreto, o número de prazas
públicas para nenas e nenos
menores de tres anos acadará
as 13.717, cunha taxa de cobertura do 22%. De termos en
conta tanto as prazas públicas
como as sostidas con fondos
públicos (ou concertadas), Galicia situaríase no horizonte de
finais de 2009 cunha oferta de
18.329 prazas e unha taxa de

cobertura do 29,4%, tres puntos por debaixo do 33% recomendado pola Unión Europea,
unha ratio que, de continuar o
ritmo de crecemento e de investimento actual, sería posíbel cumprir no vindeiro 2010.

O obxectivo da
Vicepresidencia
da Xunta é que
para 2009 a
Rede Galega de
Escolas Infantís
dispoña dun total
de 121 centros

Galescolas, un modelo de

futuro

A

frase compóñena letras
de cor, recortadas en papel e pegadas, logo, sobre o azulexo da parede.
“Somos artistas”, di. Á sua beira,
pódense ver as siluetas dunhas
mans cativas que levan, inscritas
no seu perfil, nomes como Carla,
Xoán ou Sabrina. Son os autores
dun fermoso mural que recrea un
fondo oceánico: cunchas, peixiños,
polbos, estrelas e cabaliños de
mar que pairan sobre un lenzo de
témpera azul. O mar, o de verdade,
está moi preto de aquí, aínda que

non se poida contemplar desde as
luminosas estancias da Galescola
de Cambre, inaugurada pola veciñanza do concello en novembro
de 2007. É un dos máis de corenta
centros adscritos, na actualidade,
á Rede Galega de Escolas Infantís,
unha realidade que medra cada día
e que situou no mapa de Galicia a
educación infantil de cero a tres
anos. Nunca mellor dito, porque
sobre unha cartografía –lembra
a secretaria xeral da Igualdade,
Carme Adán– foi onde se deron
os primeiros pasos deste ambicioso plano educativo, impulsado
pola Vicepresidencia da Xunta. “O
inicio foi aquí, pintando sobre ese
mapa as escolas que xa existían no
país…”, lembra Carme Adán durante unha conversa no seu despacho
de San Caetano. Un proceso en que,
asegura, foi necesario “pensar nun
ciclo 0-3”, dándolle corpo e prioridade a unha etapa socioeducativa
que até daquela nin sequera fora
obxecto de reflexión por parte da
Administración.
A posta en marcha dun Plan Estratéxico de Calidade nas Escolas
Infantís de Galicia, a finais de 2005,
foi o punto de partida. No seo dese
plan, afirma Adán, “detectáronse
as necesidades formativas e materiais, avanzouse na elaboración dun
plan de calidade nos comedores escolares e na implantación de novas
tecnoloxías nas escolas infantís…”.
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O achegamento dos novos soportes e canles de información aos educadores, pais e
nais derivou na creación dun
portal propio de educación
infantil galega, Galescolas.
net, que é hoxe unha referencia estatal no eido pedagóxico. Galescolas.net é tamén a
columna comunicativa dunha
proposta que acha os seus
selos de identidade na participación, na posta en común e
na construción, por parte dos
profesionais, dun modelo educativo en permanente evolución. É unha web que bule, ateigada de información, recursos
educativos, ligazóns, novas de
actualidade e blogs, bitácoras que van debullando o día a
día duns centros que se saben
pertencentes a unha iniciativa
compartida. “Cada centro ten
os seus sinais de identidade,
pola situación, polo número de
crianzas, polo tipo de escola,
mais partimos dun proxecto
común..”, afirma Isabel Río, directora da Galescola de Cambre. “O importante é procurar
eses obxectivos do proxecto
mais con flexibilidade”, e o intercambio de experiencias. “O
portal, –apunta a responsábel
do centro–, é unha ferramenta
para mostrar a realidade das
escolas…”, di.
Da mesma maneira opina Pilar Candocia. “A través da rede
Galescolas.net unhas escolas
van vendoo que fan as outras e
o traballo en rede enriquece…”,
asegura a xerente adxunta
para galescolas do Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Ademais do que
supoñen como
recurso educativo,
as Galescolas
son un recurso
de conciliación
moi importante
Familias e conciliación
As familias son outro elo máis
nesa cadea de participación
que ergue o proxecto das Galescolas, até o punto de determinaren moitos dos aspectos
do funcionamento da escola,
como os seus horarios. “Ademais do que supoñen como recurso educativo, as Galescolas

son un recurso de conciliación
moi importante”, asegura Carme Adán en referencia a uns
centros que demandan a participación de nais e pais no proceso educativo das crianzas,
mais tamén nas actividades
que se desenvolven.
“Tentamos implicar as familias en todo o acontecido na
vida da escola”, sinala Isabel
Río, “e xerar canles de relación…”. En Cambre, por exemplo, as aulas contan cun punto
de encontro chamado o “recanto da familias”, e unha axenda
–que vai e vén da escola á casa
todos os días–, dá conta da xornada da nena ou do neno: o que
comeu, o tempo que durmiu,
o seu control de esfínteres, a
relación coas outras cativas e
cativos, etc… Ao longo do curso, e de acordo coa programación específica de cada mes,

pais e nais participan no calendario educativo
con iniciativas como a do conto viaxeiro. “En abril
e maio, para celebrar o Día do Libro e o das Letras Galegas propuxemos a creación dun conto
viaxeiro, un libro con relatos, historias e debuxos
elaborados polas familias e as crianzas a partir
dun personaxe dado…”, explica Isabel Río. Nese
libro, un volume ateigado de cor e enxeño, surxen, grazas á posta en común, textos e imaxes
que logo, na aula, son recoñecidos polas crianzas
co significado e o valor dun relato colectivo e integrador.

A centralidade das pequenas e pequenos en todo
o proceso educativo é outro trazo definitorio dun
modelo que abandonou definitivamente a idea
de gardería ou aparcadoiro de miúdas e miúdos
para, como di Isabel Río, “a través de actividades e rutinas, que xeran contextos, lograr que o
neno se adapte ao contorno de xeito activo…”. A
crianza, continúa, “ten capacidade para decidir e
actuar, e iso é esencial. Hai unha implicación directa e unha aprendizaxe mutua, sempre tendo
en conta o interese e as motivacións do neno…”.

a través de actividades e
rutinas, que xeran contextos,
lograr que o neno se adapte
ao contorno de xeito activo…
Na mesma idea incide Pilar Candocia, para
quen as Galescolas son “un proxecto educativo
que –alén de “dignificar a educación infantil” –
dota as crianzas de instrumentos para se integrar”.
“Son seres capaces, non son un vaso medio baleiro
–lembra– e o que fan as educadoras, os educadores e as familias é axudaren as pequenas e os pequenos a remataren de desenvolver as súas capacidades. Trátase de transmitir habilidades sociais
e desenvolvelas no seu contorno cultural e social.
En galego –acrecenta– e sen prexuízo de que
aprenda outras linguas, que as vai aprender…”.
A importancia da lingua é “fundamental”, asegura Carme Adán, que evoca o peso capital que
para o futuro do idioma galego supón a faixa de
idade entre os cero e os tres anos. “Até o de agora parecía que o importante viña despois, mais é
aquí onde se comeza a falar…”, lembra a secretaria xeral, quen cita enquisas reveladoras dun uso
case residual da lingua de Galicia entre a infancia
e a mocidade das cidades galegas. A “vontade
galeguizadora” do proxecto das Galescolas, que
propón xa o Plan xeral de normalización da lingua
galega (PXLNG) de 2004, é especialmente determinante neses contextos urbanos onde, asegura
doutra banda a xerente adxunta do Consorcio, “a
presenza do galego é enriquecedora e é, ademais,
a única maneira de garantir que os nenos teñan
contacto coa nosa lingua…”.
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A “valoración positiva” que se fai do idioma,
por parte das familias que acoden ao servizo das
Galescolas, e a boa acollida á presenza do galego
como lingua vehicular dos centros é, para Isabel
Río, a proba de que simplemente “estamos ante
un elemento propio da nosa cultura, que debemos
potenciar…”. Así ocorre en Cambre e na globalidade dunha rede que prevé a súa ampliación a
máis do centenar de escolas, con máis de tres mil
prazas, no remate da actual lexislatura, unha rede
que, di Carme Adán, “medra exponencialmente”,
mercé a un “esforzo de construción, especialmente en áreas rurais e despoboadas” que contribúe a
un máis que necesario “reequilibrio territorial”, ao
ofertar servizos que, evitando o desprazamento
da pobación ás cidades, logren unificar ese mapa
de cores sobre o que desde a Vicepresidencia da
Xunta se trazaron as primeiras liñas deste modelo educativo.
En Cambre, no amplo corredor da Galescola e no
patio cuberto exterior, as cativas e os cativos xogan. A seguranza vial é un dos contidos transversais da programación educativa do centro, por iso
os pequenos, ao lombo duns cochiños de plástico,
aprenden a seguir as liñas de puntos marcadas
no chan. Son seis as unidades do centro: dúas de
cero a un, máis dúas de un a dous, e outras dúas
de dous a tres anos. En cada unidade-aula unha
parella educativa atende as necesidades das
crianzas, estimúlaas, fálalles e alenta o seu desenvolvemento. Elas, as educadoras e os educadores, son, por iso, o esteo fundamental desta
armazón. Un Plan de Formación –activado neste
2008 pola Secretaría Xeral da Igualdade, e elaborado pola Unidade de Coordinación Pedagóxica
da Rede Galega de Escolas Infantís–, está, actualmente, a dotar de ferramentas, de recursos,
de estratexias e de sistemas de avaliación e de
xestión a milleiros de profesionais, en diferentes
cidades galegas, a través da realización de cursos
e seminarios que impulsan a mellora de calidade
da educación infantil. “Co Plan o que tentamos é
adaptarnos ás necesidades reais da aula, actualizando e mellorando a formación, poñendo en
común problemáticas e experiencias…”, conclúe
Carme Adán. Outro foro, o I Congreso Galego de
Educación Infantil 0-3, que se desenvolveu no
Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia en
Santiago a finais de xuño, supoxo máis un chanzo
nese proceso de reflexión teórica e práctica e de

adquisición de boas prácticas que se plasman no
día a día das Galescolas.
“A sensación é boa, hai equipos humanos con
ilusión e a demanda é crecente…”, apunta Carme Adán para facer o retrato dunha realidade que
se materializa en centros como a Galescola de
Cambre. “Somos artistas”, lese nas paredes dese
centro: a proba de que nenas e nenos debuxan e
constrúen, coas súas pequenas mans, o futuro
dun modelo educativo, coma eles, en permanente
evolución.
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res ideas, tres proxectos, tres voces que analizan o
presente e o día a día da Rede Galega de Escolas Infantís
conflúen nas páxinas desta revista. Son Gustavo
Quindimil, director da Escola Infantil Santa María
de Oza (A Coruña), Beatriz Blanco, directora da Galescola de
Boiro, e Marcos Paz, director da Galescola de Coles (Ourense).
Desde a escola unitaria de Coles –creada en 2007 e que acolle 19
nenas e nenos–, até a escola de Oza –urbana, con 35 anos de vida e
máis de sesenta prazas–, a pasar pola Galescola de Boiro –creada
tamén en 2007 e con 69 crianzas–, os seus responsábeis falan
dos retos, das esixencias e das prácticas dun modelo en que os tres
participan activamente, construíndo, con ilusión e traballo, unha
nova etapa para educación infantil 0-3 en Galicia.

En primeiro lugar quereriamos
coñecer a interacción dos centros
co seu contexto xeográfico, como
pensades que incide a presenza
da escola na vosa vila ou cidade?
GUSTAVO, de Oza: Está situada
na entrada da cidade, nun barrio
de clase media. Pasou de ser
unha escola do barrio a acoller
poboación de diferentes puntos
da cidade e mesmo das aforas.
Ademais da conciliación da
vida familiar e laboral, a escola conseguiu transmitir no exterior un proxecto, un xeito de
pensar onde as nais e os pais
teñen moito que dicir e moito do
que participar, unha escola onde
os espazos e os tempos están
pensados para as nenas e os
nenos, onde todo é educativo…,
que nais e pais entendan este
aspecto como prioritario, desbotando o concepto de gardería
asistencial.
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BEATRIZ, de Boiro: A Galescola sitúase na contorna do casco
urbano de Boiro, unha vila en que
unha boa parte da poboación,
sobre todo feminina, traballa
nas fábricas conserveiras, no
marisqueo, no comercio, no turismo ou na hostalaría.
As familias do concello viñan
demandando desde había tempo
un servizo público destas características que lles permitise conciliar a súa vida laboral e familiar
ao tempo que os seus fillos e
fillas recibisen unha educación
de calidade como a que desde a
rede estamos a ofrecer.
MARCOS, de Coles: Xeograficamente sitúase moi preto da
cidade de Ourense, aínda que
ao ser un concello moi amplo
continúan a se manter as características propias do rural
galego. A escola incide moi
favorabelmente no contorno,
porque a poboación do concello
é moi dispersa e o centro convértese nun lugar de encontro
das crianzas.

A educación en galego é unha
das características definitorias
da Rede Galega de Escolas Infantís. No voso caso, que supón
a experiencia de educar en galego?, que implica esa aposta pola
lingua no día a día da escola? e,
como reciben as familias o feito de as súas fillas e fillos seren
educados en galego?
MARCOS: No meu caso a experiencia de poder traballar
no eido educativo é unha meta
alcanzada, mais o que fai que
a ledicia sexa completa é poder educar na lingua do noso
país. No día a día da escola
esta aposta implica traballar
para que as crianzas perciban
o agarimo que polo noso idioma sentimos as persoas que
traballamos na escola e interioricen este sentimento como
algo propio. Penso que o feito
idiomático non é unha cuestión
que preocupase ás familias da
nosa escola, porque en Coles o
galego sobrevive na vida cotiá
dos cativos.

GUSTAVO: No contorno en que
nos atopamos o galego non era
unha das características definitorias da nosa escola. Case o
cento por cento da poboación é
castelanfalante. A reflexión do
equipo educativo quixo ofertar
unha escola en galego para todas e para todos, iso si con certos temores. Porén, estamos a
falar dunha experiencia máis que
positiva xa que é como se as familias tivesen esa necesidade de
que alguén lles fixese unha oferta así; conseguiuse a participación de toda a comunidade educativa no proxecto como algo de
consenso e que se converte nun
dos nosos sinais de identidade.
BEATRIZ: Partindo de datos
estatísticos que amosan que os
boirenses son maioritariamente
galegofalantes, que o persoal
da Galescola fala normalmente
fóra deste contexto en galego
e que esta é a lingua inicial predominante entre os nenos e as
nenas da nosa galescola a educación en galego é algo natural.

Doutro lado, tentamos sensibilizar as familias das vantaxes de
que os seus fillos e fillas falen en
galego e dean os seus primeiros
pasos no que coñecemos como
prelectoescritura en galego.
Falamos das familias, eixe fundamental no proceso socioeducativo das crianzas. Cal é a súa implicación na vida da escola? Con que
canles de participación contan?
Cales son as actividades das que
fan parte nais e pais e as vías de
comunicación da escola con eles?
BEATRIZ: Un dos nosos principais obxectivos é o de potenciar
a relación coas familias. Cando
acoden ao centro por primeira
vez para solicitar información,
amosámoslles as instalacións,
poden ver como traballamos,
como nos organizamos...
As familias participan da vida
na escola desde que entran ás
aulas a deixar e recoller as crianzas. Aí atópanse cunha escola
aberta na que teñen a oportunidade de manter un contacto
diario nas entradas e saídas
coas mestras dos seus fillos/as,
interesarse por como pasaron
a xornada, como comeron, etc.,
unha información que tamén se
rexistra nas axendas escolares
que levan todos os días para
casa. Colaboran connosco cando
achegan material para algunha
actividade ou cando preparan
receitas e doces para a celebración de festas como o Entroido,
o Samaín. Son protagonistas
activos nos obradoiros de pais e
nais, nas actividades de aula, nas
saídas didácticas...
MARCOS: Tentamos que as familias colaboren en moitas das actividades da escola. O noso concepto de familia é moi amplo, non

nas e nenos sexa unha realidade
desde que se integran na escola?

gustavo quindimil

“Queriamos chegar ás familias dun xeito moi directo,
participativo e motivador,
diferente das titorías e das
reunións colectivas”.
falamos só de pais e nais, senón
tamén de avós e avoas, tíos, tías,
en definitiva de toda a armazón
familiar que rodea as crianzas. As
familias participan de xeito oficial a través do Consello de Participación e traballan, ademais, na
constitución dunha asociación de
nais e pais. A principal maneira de
comunicación é o contacto diario
e contamos coas vías convencionais de calquera escola: taboleiro
de anuncios, notas, etc.
GUSTAVO: Desde hai moitos
anos entendemos que as familias deben estar dentro do noso
centro, non deben nunca ficar na
porta. Estabelecemos varios mecanismos como a participación
desde o primeiro día no proceso
de adaptación, co seu filla ou fillo
dentro da escola; todos os días
na chegada e recollida na escola,
contando contos, en obradoiros,
nas reunións do centro e de grupo e nas titorías individuais.
Educar na igualdade é outro dos
retos necesarios da escola. Como
se consegue? Que liñas de acción,
que prácticas se deben aplicar
para lograr que a igualdade de ne-

GUSTAVO: A pesar das diferentes políticas de igualdade que se
están a promover no noso país,
as familias non se dan verdadeiramente conta da importancia
que pode ter desde idades temperás unha educación baseada
en valores de igualdade, de non
discriminación de sexos, dunha
educación, e non só desde a escola senón que xa comece nas familias; que desbote calquera tipo de
prexuízo sexista a través dos xoguetes e dos xogos que se propoñan ás nenas e nenos, que axudemos a rematar con esta ditadura
de xénero. Queriamos chegar ás
familias dun xeito moi directo,
participativo e motivador, diferente das titorías e das reunións
colectivas. Para iso, creamos
obradoiros de nais e pais, nos
que houbo debates, catalogamos
xoguetes e contos, falamos da
linguaxe que empregamos cando
nos diriximos ás nenas e aos nenos, aos homes e ás mulleres..., inventamos un conto representado
por nais e pais e creamos grupos
de traballo, grupos de xogo nas
aulas, grupos non xerarquizados,
procurando entender que o desenvolvemento persoal se acada
en convivencia cos demais.
BEATRIZ: Un dos obxectivos no
eido da coeducación é o desenvolvemento de actitudes e comportamentos non sexistas mais
para que isto funcione debe
existir unha proposta de traballo dentro do propio equipo educativo e tamén coas familias.
Existen moitas liñas de acción
para lograr a igualdade, desde
xogos dramáticos, representación de roles, reparto equitativo
de responsabilidades, o coidado
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da linguaxe que utilizamos, a
selección do material didáctico,
dos contos, da música...
MARCOS: Está claro que a maneira de traballar a igualdade na
escola, así como no resto de situacións da vida cotiá, é tentando que as situacións se normalicen. Baixo o meu punto de vista,
considero que a mellor maneira
de conseguir que a igualdade
sexa unha realidade é favorecendo a incorporación de homes
neste ciclo educativo.
A atención individual ás nenas
e aos nenos debe conxugarse co
desenvolvemento das súas capacidades como ser social, integrado nun colectivo e en permanente interacción cos demais. Como
se logran equilibrar estas dúas
facetas?, pensades que é difícil
estabelecer un novo paradigma
educativo para o 0-3 que refugue a idea de gardería e aposte
por outro modelo menos pasivo e
máis participativo?
MARCOS: Non é tarefa doada e
considero que a mellor maneira de logralo é aproveitando os
momentos en que por cuestións
de hixiene, comida, etc..., a interacción entre o adulto e a crianza se ten que facer de xeito individualizado; é unha situación
cotiá que se dá moitas veces ao
longo da xornada e que, por tanto, deberá ser aproveitada.
Canto á mudanza de paradigma, considero que as institucións si teñen asumido este
cambio no modelo educativo
vixente até hai ben pouco. Pola
contra hai que traballar aínda moito para que a sociedade
considere este cambio como
algo positivo. Teño que dicir que
son optimista e penso que con

beatriz blanco

“Desde a escola debemos
ser capaces de ofrecer unha
atención que permita tanto o
desenvolvemento individual
como o colectivo do/a neno/a,
a través das situacións cotiás
propias da infancia como
o xogo, a alimentación, a
hixiene...”
modelos como o de Galescolas
imos polo camiño correcto.
BEATRIZ: Desde a escola debemos ser capaces de ofrecer unha
atención que permita tanto o desenvolvemento individual como o
colectivo do/a neno/a, a través
das situacións cotiás propias da
infancia como o xogo, a alimentación, a hixiene... xa que posibilitan
a adquisición da autonomía persoal e de capacidades sociais, ben
sexa pola relación individualizada
coa educadora ou educador como
a que estabelece cos demais nenos e nenas. Dado o carácter globalizador da educación infantil
ambas as facetas deben interaccionar para conseguir un desenvolvemento integral da crianza.
GUSTAVO: Equilíbranse pensando nunha escola feita para as
pequenas e os pequenos, creando ambientes, espazos, tempos
única e exclusivamente para elas
e eles, e que, por suposto, redundarán en beneficio de todas e todos, facilitando diferentes momentos en que se poidan ofrecer
momentos para o grupo ou momentos de individualización.

Levamos moitos anos falando de Escola Infantil e entendemos que se facemos ás familias
partícipes do noso proxecto, no
que a escola non sexa máis que a
continuidade da casa e viceversa,
temos moito gañado para pensar
nun modelo de escola participativo que desbote o concepto que
expresa o termo gardería.
As educadoras e educadores constitúen un vector fundamental na
realidade das Galescolas. Como definiriades o seu labor? Cales son as
principais dificultades que achan
no seu traballo coas crianzas?
Como valorades iniciativas como
o Plan de Formación ou o Congreso
Galego de Educación Infantil?
GUSTAVO: Un vector fundamental constitúeo todo o persoal que
forma parte dun centro de Primeiro Ciclo, xa que todo o mundo
ten moito contacto coas crianzas;
todos somos persoal educativo
neste sentido. As educadoras teñen un papel fundamental xa que
nelas depositan as nais e pais
toda a súa confianza. As dificultades coas que se atopan son grandes: desmotivación, porque nunca ao Primeiro Ciclo de educación
infantil se lle deu a importancia
que realmente ten; ratios excesivamente elevadas nunca resoltas
nin coa diminución destas nin con
aumento de persoal, e a inexistencia de formación até o de agora. Desde a miña incorporación,
xa polo ano 1991, é a primeira vez
que consigo ver luz neste primeiro
ciclo, xa non pola existencia duns
plans de formación, duns plans
de calidade, senón porque alguén
por fin se decatou da importancia
da educación das cativas e cativos de 0 a 3 anos, de que por fin
se está a contar co persoal dos
centros, de que por primeira vez

teremos un curriculo propio deste
ciclo, que dará ese carácter eminentemente educativo ás nosas
escolas, que se preocupará pola
relación adulto/nena-o en serio,
polos requisitos funcionais dos
centros, polos tempos de planificación da práctica educativa…
Debemos aproveitar un momento
que se albisca como histórico e
que redundará en beneficio de todas e de todos mais, sobre todo,
das nenas e dos nenos.
MARCOS: É obvio que sen o traballo de educadoras e educadores, o proxecto de Galescolas
non se podería levar adiante.
No meu caso, e penso que no de
moitos dos mestres e mestras, a
nosa formación académica centrouse na facultade, no Segundo
Ciclo da Educación Infantil, por
iso é moi importante a complementación que se faga co persoal que vén do ciclo formativo,
xa que a súa formación se centra
no Primeiro Ciclo.
BEATRIZ: Definir o labor das
educadoras e dos educadores
resulta complexo xa que deben confluír varios factores: a
responsabilidade, a madurez, o
respecto, a sensibilidade, a afectividade, a flexibilidade… de aí
que o compoñente persoal que
a profesión implica sexa tamén
unha dificultade. Non sempre é
doado conxugar estas calidades
humanas. Por outra banda está
a desvalorización do papel e funcións do educador e da educadora do Primeiro Ciclo da educación
infantil. Non hai dúbida de que o
Plan de Formación ou o Congreso
de Educación Infantil axudan en
certa maneira a superar estas dificultades ás que nos referimos, a
reflexionar sobre a calidade educativa que estamos a ofrecer e

marcos paz

“Hai que ser realistas e recoñecer que as TIC a día de hoxe
están centradas principalmente no traballo administrativo
da escola, xa que aínda non
dispomos de medios técnicos
para podermos traballar coas
crianzas utilizando as novas
tecnoloxías”.
posibilitan estar en permanente
perfeccionamento profesional.
Cales pensades que son as debilidades e as fortalezas do modelo
educativo que se aplica día a día na
Rede Galega de Escolas Infantis?
BEATRIZ: Como fortalezas destacamos entre outras a figura
da parella educativa como unha
novidade do sistema educativo
actual, a potenciación do ensino
en galego, o fomento do carácter
educativo-asistencial do Primeiro Ciclo de educación infantil, e a
posibilidade de facilitar a conciliación da vida laboral e familiar.
Non podemos consideralo
como unha debilidade propiamente dita, mais é un proxecto
que está nacendo e a pesar de
acreditarmos nel, queda moito
camiño por percorrer e como
en todos os comezos atopamos
momentos difíciles.
MARCOS: A principal debilidade
é que o proxecto está a nacer, e
a súa fortaleza está no alto grao
de compromiso dos traballadores e traballadoras coa Rede.

GUSTAVO:
Creo
que
a
debilidade fundamental está
no tempo perdido. As escolas
necesitan ver solucións a temas
como os recursos, a formación,
a mellora das infraestruturas
e a inexistencia dun proxecto
común. A fortaleza está nas
ganas que temos de cambiar
esta situación, nas ganas de
facer algo diferente, de ser
recoñecidas e recoñecidos polo
noso traballo educativo. Se
coas dificultades que levamos
atravesadas estamos aquí,
entendo que cando alguén se
preocupe un pouco por nós
saberemos estar á altura.
As vantaxes de traballar en rede
son evidentes. Que lle achega ese
feito ao día a día da escola? Compartides recursos con outros
centros? Tedes oportunidades
de dar a coñecer o voso traballo?
Neste sentido, que papel xoga o
portal Galescolas.net nesa posta
en común?
GUSTAVO: De momento estamos nun tempo de implantación
e os recursos aínda non son os
axeitados para falar dun traballo
común, mais os primeiros pasos
están dados.
BEATRIZ: O feito de poder
compartir tanto as dificultades
como os logros que día a día se
van acadando supón, ademais de
seguridade, un apoio no esforzo
de todas as persoas que traballamos nesta rede. O portal Galescolas.net é unha ferramenta
que nos permite o intercambio
de experiencias; así podemos
amosar o que estamos a desenvolver na nosa escola e, ao mesmo tempo, permítenos coñecer
e usar como recurso o que se
leva a cabo noutras galescolas.
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MARCOS: Como dixen anteriormente o proxecto está aínda
nacendo, naturalmente que a
información flúe duns centros a
outros a través de diversos medios, mais está claro que a propia
revista ou o portal galescolas.
net dannos máis oportunidades
a todas e todos de coñecer que é
o que se fai noutros centros.
As novas tecnoloxías teñen un
papel destacado no noso presente educativo. ¿De que maneira se
integran na vosa escola? Achades dificultades para facelo?
MARCOS: Hai que ser realistas
e recoñecer que as TIC a día de
hoxe están centradas principalmente no traballo administrativo
da escola, xa que aínda non dispomos de medios técnicos para
podermos traballar coas crianzas
utilizando as novas tecnoloxías.
GUSTAVO: Na nosa escola temos un obradoiro tecnolóxico
que pretendemos xogue un papel importante, mais neste novo
proceso tamén necesitamos
de tempo para poder integralo
como un elemento máis dentro
da nosa escola.
BEATRIZ: O uso das novas tecnoloxías supón unha ferramenta
moi útil no quefacer diario. Considero importante a incorporación das TIC aos nosos centros,
xa que hai moito material en galego para o tramo 3-6 pero moi
pouco ou nada para o tramo 0-3.
Cal diriades que é o selo que
identifica o voso centro?, en que
pensades que se identifica con
respecto aos demais centros da
rede ou, cando menos, que elementos son os que singularizan
a súa proposta?

BEATRIZ: O noso centro ten
unhas características particulares que inflúen directamente
no traballo educativo, estamos
en primeira liña de praia, o que
aproveitamos didacticamente.
Ademais, compartimos edificio
co Centro de Día, unha característica que tamén incide nas nosas programacións didácticas,
en que incluímos actividades que
desenvolven crianzas e maiores.
MARCOS: O selo principal é o
compromiso dos traballadores
e traballadoras co proxecto. Se
tivésemos que nos definir está
claro que o traballo co contorno
social máis inmediato á escola
sería o noso selo. Saímos frecuentemente a distintos lugares
do noso contexto: á panadaría, á
carballeira, a ver as ovellas, etc.
GUSTAVO: É unha escola aberta a toda a comunidade na que
a participación das familias é
fundamental, en continua renovación, cun ambiente de traballo axeitado e no que todo se
fai en equipo e, sobre todo, algo
no que insistimos sempre, unha
escola pensada para as nenas e
os nenos.
Para rematar, cal é a vosa valoración do novo modelo educativo
para a educación infantil de cero
a tres anos?, pensades que está a
mudar a percepción social cara
a esta etapa? e, finalmente, cal
xulgades que é o principal logro
desta nova andaina educativa e
que aspectos se deberían mudar
ou incorporar?
GUSTAVO: Xa anteriormente
dixen que estamos ante un momento histórico, non só polo que
se quere facer, senón xa polo que
é palpábel, sobre todo polo feito

no recoñecemento deste tramo
como educativo. Non é que a situación estea a mudar, é que xa
mudou. Para ver os aspectos que
hai que mudar ou incorporar hai
que agardar un pouco máis, agardar a iniciar esta nova andaina.
MARCOS: O modelo está nacendo,
e por iso aínda é algo pronto para
valorar se a percepción social do
ciclo 0-3 está a mudar do modelo
simplemente asistencial a un modelo que incorpora o factor educativo. Non hai moito se derrogou
unha Lei de educación que marcaba o caracter asistencial deste
ciclo, pero o máis salientábel da
cuestión é que a lei fora aprobada recentemente, non era unha lei
que levase en vigor moitos anos,
como se podería pensar.
BEATRIZ: Os cambios na percepción social sobre o carácter
educativo do ciclo 0 a 3 anos requiren un proceso longo e lento,
mais observamos que comeza
a producirse. Fica como tarefa
pendente o cambio na concepción do traballo nesta etapa
educativa, xa que na actualidade
está infravalorada.
O principal logro pode ser
que se pensou na necesidade
dun cambio na percepción social
cara a esta etapa. Desta maneira pode construírse un proxecto
educativo cunhas bases sólidas,
pois consideramos esta etapa
como unha extensión da familia e
non como unha extensión cara a
abaixo da educación obrigatoria.

Marcos Paz é na actualidade director
da Galescola de Toén.

Calendario da lingua
O camiño cara á normalización lingüística na escola infantil Rosalía de Castro,
situada no barrio de Coia na cidade de Vigo, nun contexto maioritariamente
castelanfalante, leva o equipo educativo a partir de actividades de sensibilización
e motivación en que se impliquen os distintos estamentos da comunidade
educativa: persoal do centro, familias e crianzas.
Equipo educativo da escola infantil Rosalía de Castro

A

experiencia ten lugar na Escola Infantil Rosalía de Castro, situada no casco
urbano da cidade de Vigo. Na poboación
do contorno da escola detéctase pouca

incidencia do idioma galego, un feito contrastado
polas enquisas feitas ás familias do alumnado, en
que se sinala, maioritariamente, como lingua inicial o castelán. Neste contexto temos presentes
as directrices do Plan xeral de normalización da
lingua galega (PXNLG), aprobado por unanimidade en setembro de 2004 no Parlamento, onde
figuran as seguintes medidas:
2.1.22 Establecer unha oferta educativa en galego en preescolar (0-3 anos) e na educación infantil para todos os nenos e nenas galegofalantes.
2.1.23 Fixar, como mínimo, un terzo do horario
semanal en galego nestas etapas educativas
para os contextos e contornos nos que a lingua
predominante sexa o castelán, coa intención de
que esta porcentaxe se vaia incrementando progresivamente.
Desde o equipo educativo da escola decidimos deseñar una serie de actividades que teñen
como principais finalidades:
Fomentar o uso da lingua galegadentro
da comunidade educativa, como lingua
propia de Galicia.
Apreciar, conservar e transmitir aspectos
da cultura do noso país
(refraneiro,curiosidades).
Sensibilizar as familias sobre as nosas
orixes, que dan pé a nosa lingua galega.
Traballar a creatividade desde
a expresión plástica.
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Clarificando a nosa liña
metodolóxica:
A liña metodolóxica da nosa
escola ten as festas como recurso didáctico, das que saen:
cancións, contos, refráns, vocabulario, adiviñas, danzas,
gastronomía..., que constitúen
as actividades habituais, que
entroncan coa forma de ser
das crianzas destas idades
máis temperás, lonxe do saber
intelectualista ou de laboratorio, máis propio doutras idades.
Nesta proposta metodolóxica
a colaboración das familias é
moi valiosa.
Cada centro de interese
leva unha data estrela (FESTA), en que os pais/nais/titores
achegan recursos moi valiosos:
receitas de cociña, pratos elaborados propios do tempo, que
despois degustamos todos e
todas, contos inéditos que representamos, cancións e mesmo vestiario.
Para levarmos a cabo este
plan de traballo as familias son
informadas polo miúdo antes
de comezar cada centro de interese sobre en que consiste a
actividade que se vai desenvolver, o tempo que dedicaremos
ao traballo e de que xeito precisamos a súa colaboración:
· Contribución con
cantigas, refráns, ditos
populares, adiviñas...,
ligados ao calendario.
· Receitas de cociña,
elaboración de pratos,
para degustarmos todos.
A inclusión no Calendario da
Lingua das datas relevantes
que ten a Escola, parécenos
que favorecerá a información
directa e presente a diario, co

cal terán máis tempo para recompilar as informacións solicitadas, e reforzará o obxectivo
principal: cara á Normalización
Lingüística.
Secuencia da experiencia
Partimos das enquisas realizadas ás familias da nosa escola
na entrevista persoal a principios de curso en que, entre
outras cuestións, falamos sobre a lingua que habitualmente
se utiliza nos fogares. Da análise das enquisas despréndese claramente que o contorno
é castelanfalante na súa gran
maioría.
Esta resposta maioritaria
deu pé a experiencia A Lingua
Materna, que xorde no ámbito do que poderiamos chamar
actividades de sensibilización
cara á Normalización Lingüística na nosa escola.
Desde o primeiro momento
pensamos que estas actividades debían conceder un papel
activo ás familias, ao persoal
educativo do centro e ás crianzas. Unha destas actividades
que é a que imos expoñer neste
artigo é a realización dun calendario, que será o calendario da
nosa escola, no que intentaremos que todos os estamentos
teñan un papel activo.
Comezamos por facer xuntanzas coas familias en que
lles explicamos a finalidade da
actividade e lles pedimos a súa
colaboración para elaborar o
calendario. Para iso deberán
recompilar refráns e ditos populares... que axuden ao emprego do galego, na vida pública
cultural e informativa.
A intervención das crianzas:
Pola nosa parte as distintas
aulas da escola repartíronse os

meses do ano e tiveron liberdade para deseñar desde un soporte plástico –debuxo, colaxe,
composición de imaxes a partir
de programas informáticos,
... – , a base do que logo sería o
calendario dese mes. Cada aula
recompila todas as contribucións do mes asignado, que día
a día van medrando. Logo cada
mes montase co deseño propio sobre unha cartolina que
se fotografa, unha vez rematada, para levala a un soporte de
papel manexábel para editala
posteriormente.
Na realización dos traballos
plásticos partimos de: material
de refugallo, material natural
de orixe animal e vexetal, pintura de dedos, cartolinas, gomets, papeis de seda, pinocho e
celofán, purpurina, ceras, cola,
rotuladores, rolos, pinceis, cámara de fotos e os equipos informáticos da escola, comezamos o traballo de composición
dos carteis que ían ser a base
do calendario.
Nas aulas fomos aproveitando para traballar dun xeito contextualizado as características
do mes sobre o que traballaba:
o tamaño dos días, os cambios
da lúa, aspectos característicos da época do ano, ..., as propostas para a elaboración do
cartel tiñan que conter características propias dese mes.
A intervención das familias
Non é algo novo buscar a participación das familias na nosa
escola, é algo que procuramos
facer de diversas maneiras nas
distintas actividades que traballamos ao longo do ano. Neste
caso, solicitamos a colaboración das familias para a elaboración do calendario. A súa achega

sería procurar refráns e ditos
populares, poesías e cantigas
ligados ao calendario anual.
A investigación que fixeron
as familias foi o inicio do interese adormecido pola nosa historia, con fala propia, que nos dá
personalidade e da que estaremos orgullosos.

nirmos a lingua inicial de acordo
coas probas documentais a que
accederon as familias.
Cara á continuidade do
proxecto, A Lingua Materna estamos a traballar na procura de
ampliar os contidos coa incorporación das datas relevantes
que ten a nosa escola.

A intervención do persoal
educativo
Ademais do deseño da actividade e do acompañamento dos
traballos feitos polas crianzas,
parte do equipo asume unha
responsabilidade na ensamblaxe final dos traballos para
estes conformaren o calendario
que, en soporte papel e formato
A-4, será levado por cada crianza para a súa casa. Para iso fotografamos as cartolinas e dixitalizámolas para logo imprimilas.

Recursos do calendario da
lingua galega: ditos e refráns
Xaneiro 			
Xaneiro, frío ou temperado, pasaino tapado. Xaneiro mollado,
bo para o campo, malo para o
gando.

Desenvolvemento da 		
experiencia
A experiencia desenvolveuse
ao longo de todo o ano e non
se circunscribiu unicamente ao
espazo das aulas posto que se
combinaron traballos realizados nestas con outros realizados no exterior e mesmo con
algúns que ían e volvían aos domicilios das crianzas.

Marzo				
Quen en marzo non pode a súa
viña, perde a súa vendima. O
sol de marzo queima as donas
no pazo. Se marzo maiea, maio
marcea. Marzo, marzán, pola
mañán cara de can, a mediodía
zoa a abella e a noite a vella.
Pola pascua e pola pascuela o
roscón ten boa comedela.

Avaliación			
A resposta foi boa por parte
dos distintos axentes implicados na proposta; especialmente
salientábel foi a participación
das familias, constatada polas
recompilacións que achegaron.
O afán de participación que
non decaeu, fixo posíbel a adicción do calendario ao plan de
traballo do seguinte ano, cos
axustes na temporalidade, e sobre todo foi semente para defi-

Febreiro 			
Tápate por febreiro, con dúas
capas e un sombreiro. En febreiro, un día o sol e outro o
braseiro. Auga de febreiro mellor que a de xaneiro.

Abril				
En abril chuvias mil. Abril se
malo quere vir, aínda as portas
non deixa abrir. Corta cardos en
abril e de cada un naceranche
mil. Entre marzo e abril, se non
ven o cuco quere vir a fin. Pascuas molladas, anadas dobradas. As chuvias de abril, tomban o boi no carril.
Maio				
Cordeiriño regalón para maio
é un cebón. Maio longo, San
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Xoán redondo. Até o corenta
de maio non quites o saio. Polo
San Isidro, sementa o teu millo.
Se marzo maiea e maio marcea,
pobres dos que viven na aldea.
Cando en maio hai lama, aínda
algo se gaña.
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Xuño				
Auga de San Xoán, nin palla nin
gran. En San Xoán, a sardiña
molla o pan. Polo San Xoán, as
once con día dan. Se San Xoán
chora, a silveira non da mora.
Polo San Xoán, a fouce na man.
Polo San Antón, xa a galiña pon.
Xullo 				
En xullo arder e patacas coller.
Xullo andado, millo arrendado.
Cando canta a ra, vén vindo o
verán. Dille o labrador ao trigo:
en xullo espérote amigo.
Agosto 				
Nin en agosto camiñar, nin en
decembro navegar. En agosto,
frío no rostro. Auga de agosto,
azafrán, mel e mosto. Cando
San Roque volve as costas, o
tempo cambia. Trebón de agosto mellora o mosto. En agosto
secan os montes ei en setembro
as fontes. A castaña quere en
agosto arder e en setembro beber. En agosto, sol posto, noite
connosco.
Setembro			
Para ano de castañas ten que
en agosto arder e en setembro
beber. Setembro, ou levas as
pontes ou seca as fontes. “Polo
San Miguel, os figos son mel”.
San Migueliño das uvas maduras, tarde vés e pouco duras.
Outubro 			
Febres outonais ou longas ou
mortais. Outono chegar, porco

cebar. Polo Pilar, buxainas a bailar. Polo San Clemente, ergue a
man da semente. Polo Pilar, os
nabos na terra e o viño a envasar. En outubro bota pan e cóbreo. A lúa de outubro sete días
cobre.
Novembro			
Polo San Martiño mata o teu
porquiño. Novembro é do estío
a porta do frío. Por todos os
santos, neve nos altos, polo San
Andrés, neve nos pés. Polo San
Martiño, buxainas ao camiño.
Decembro 			
Cando en decembro vires nevar
acrecenta o pallar. Nadal chuvioso, xaneiro ventoso. Os allos
polo San Silvestre, nin nados
nin na reste. Nadal mollado, xaneiro xeado. O que quixer ter bo
allal plánteo no Nadal.

Labramos as patacas
Cando formulamos o deseño de actividades para traballarmos os distintos obxectivos da educación medio ambiental e coñecemento do contorno socio-natural
pensamos en como abordar estas aprendizaxes de xeito que sexan experiencias
realmente significativas e lúdicas para estes nenos de 0 a 3 anos
Equipo educativo da escola infantil municipal de Burela

B

urela é unha vila en
que tradicionalmente se labraban as patacas en case todas
as casas, mais na actualidade
debido ao desenvolvemento
urbanístico e ao cambio de
costumes xa van quedando
cada vez menos hortas. Parécenos por iso importantísimo
seguirmos a traballar e a manter a relación dos nenos e das
nenas co mundo rural, que para
algúns deles comeza a ser des-

coñecido e ilos sensibilizando,
desde moi pequeniños, a través
da experiencia persoal e diaria
para que respecten e coiden o
ambiente que os rodea, cada
vez máis deteriorado.
O feito de contarmos dentro
do recinto escolar cunha pequena zona verde axudounos a decidirnos e intentar tirarlle partido
a nivel educativo a aquel espazo, converténdoo nun pequeno
horto que puidésemos coidar e
labrar entre todos.

Unha das educadoras máis veteranas da escola, Carme, que
coñece ben todo o proceso da
labranza das patacas, coa colaboración de amigos e veciños
que nos achegaron materiais e
ideas, guiou o proceso e fómonos poñendo a traballar.
Esta experiencia de labrar
as patacas entre todas e todos
e, especialmente dos grupos
de nenos e nenas de 2 a 3 anos,
pasa por varias fases, que describimos a continuación.
Fases da experiencia
Aló polo mes de febreiro realizamos as actividades relacionadas coa preparación do terreo:
limpalo ben de herbas, pedras e
lixo, volteala para aireala e abonala. Traballamos sempre con
grupos de 8 ou 9 nenos e nenas,
que acoden unha vez por semana cunha das educadoras da súa
aula a traballaren na horta. Para
preparar as sementes levamos
patacas que estean a punto
de xermolar, os nenos e nenas
tócanas, ólenas e observan as
súas características, depositámolas enriba duns botes con
auga nun sitio escuro e sen calor
e imos observando e comentando os cambios que se producen.
Ao cabo duns días sáenlle os
xermolos e, nese momento, xa
as podemos sementar na horta.
Chegou o día, imos poñer as
patacas.......!!!!
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Colocamos uns bancos rodeando o horto e formamos un grupo de 30 nenos e nenas, todos
sentadiños observando como
Demetrio e Carme van abrindo
co “sacho” os “regos” na terra,
mentres cantamos:
“ Coa miña sacha, sacha,
sacha......coa miña
sacha, sacho eu....”, etc.
Tamén temos os caldeiros
preparados coa semente dentro. Pedimos uns voluntarios, a
maioría queren ir. Porén,... “coidado” o traballo require precisión e certo dominio; meterse
dentro da terra e non desfacer
os regos..., agacharse, cunha
man suxeitar o caldeiro e coa
outra pillar a semente e introducila nuns buratiños que, para
facilitar o labor, iamos realizando na terra.
Observamos reaccións de
todo tipo: nenos moi escrupulosos que non se atrevían a
tocar a terra e dicían “caca!”,
outros non se agachaban e tiraban a semente polo aire ou
non mantiñan o equilibrio e
caían escangallados no medio
da terra entre risos e outros
dicían: “Eu xa as sementei coa
miña avoa...!”
Seguimento do cultivo
Semanalmente, sempre en pequenos grupos, imos facendo o
seguimento dos cultivos, tocamos a terra para comprobar se
está seca ou húmida e se necesita que a reguemos, sacamos
as herbas malas, medimos as
plantas para comprobar como
van medrando, observamos os
pequenos animais que viven na
terra: vermes, caracois, xoaniñas, etc.

Paralelamente a todas estas
actividades, e como elemento motivador e de reforzo da
experiencia, traballamos contos en que aparecen diversas
personaxes plantando cultivos
e coidando as súas pequenas

pais e nais a saltaren a fogueira
de San Xoán e catar a nosa colleita que, ao seren sementadas
por eles, xa vos podedes imaxinar o riquísimas que están. Non
queda anaquiño ningún!

como elemento motivador e de
reforzo da experiencia, traballamos
contos en que aparecen diversas
personaxes plantando cultivos e
coidando as súas pequenas hortas
hortas como O coelliño Branco
da editorial Kalandraka, realizamos experimentos con plantas,
documentamos as actividades
con material gráfico: fotos de
cultivos, hortas......alimentos,
fotografías nosas traballando
na horta, realizamos murais,
debuxos, etc.
Finalmente, a mediados de
xuño, facemos a colleita das
patacas: “Imos apañalas!” Que
caras de satisfacción cando, ao
arrincaren a planta e observar
a raíz descobren dúas ou tres
patacas enormes e que son de
verdade! Cantas caixas conseguiremos?
– Aquí, aquí! Aquí hai moitas...!
berran os nenos.

Que obxectivos traballamos
con esta experiencia?
- Achegar os nenos e as nenas
ao medio natural, poñelos/
as en contacto coa natureza
e, consecuentemente,
potenciar o respecto por ela.

- Descubrir dun xeito sinxelo a
agricultura e a procedencia
natural dalgúns alimentos.
- Estimular a observación
en xeral.
- Estimular a exploración e
o descubrimento a través
dos sentidos: sensacións
táctiles, visuais, olfactivas...
- Desenvolver as habilidades
psicomotrices.

– Mirade que grande... esta fai
unha tortilla ela soa!!!!......
comenta unha das educadoras.

- Desenvolver as habilidades
lingüísticas, aprender a
expresarse e a empregar
o vocabulario preciso.

Uns días máis tarde preparamos
unha festa en que degustamos
unhas saborosísimas tortillas
elaboradas coas patacas da nosa
horta. Nesta data convidamos

Material empregado
Pas, angazos, caldeiros, carretillas, abono ecolóxico, sachos,
substrato vexetal, abono ecolóxico...

Conclusións
Despois de levarmos a cabo estas actividades durante varios
cursos chegamos á conclusión de
que a experiencia ofrecía moitísimas situacións enriquecedoras e variadas que lles axudaba
a descubrir o seu esquema corporal, dominar os seus xestos e
desenvolver a precisión manual,
a ampliar o vocabulario e as habilidades expresivas. Observamos,
sobre todo, que nenos e nenas,
que amosaban en xeral pouco
grao de iniciativa, con este tipo
de experiencias desinhibíanse
e lanzábanse a participar implicándose de cheo no proxecto.
A experiencia tamén resulta moi
positiva a nivel social, pois conséguese que os nenos e as nenas

se ilusionen co proxecto e trasladen as súas inquedanzas á casa,
logrando así reforzar a conexión
familia-escola tan fundamental
nestas idades.

Ficha técnica do centro

Nome do centro: Escola Infantil Municipal de Burela.
A escola infantil municipal de Burela
pasou a formar parte da rede galega de
galescolas.

Nome do persoal implicado
na experiencia: Todo o persoal do centro (educativo e de
servizos xerais)
Teléfono: 982 581 228
email: eiguinhol@telefónica.net.
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Convertémonos en...
Este ano foi o noso primeiro ano de traballo xuntas como parella educativa.
Cando nos sentamos para falar da programación pareceunos moi importante e
interesante traballar o tema das profesións coas crianzas.
Iria Flavia Fraga e Nuria Noya, Galescola de Fene

Q

ueriamos presentalo
dunha forma diferente
e pareceunos moi boa
idea a de involucrar as
familias das propias crianzas
e, deste xeito, traballar as
profesións máis próximas para
eles e elas.
Realizamos unha pequena
investigación para coñecermos
cales eran as profesións das
familias das crianzas da nosa
aula e así podermos seleccionar
aquelas que nos desen un pouco
máis de xogo e fosen axeitadas
para traballar na aula.
De entre todas elas escollemos: perrucaría, panadaría,
carpintaría, cociña, enfermaría,
electricidade e xardinaría.
Despois disto fixemos unha
reunión coas familias involucradas para podermos contar
coa súa colaboración e poder
ordenalo cronoloxicamente intentando que as familias puidesen escoller os días que eran
máis axeitados para non romperen as súas rutinas persoais
e laborais.
A reunión foi un rotundo éxito.
As familias estaban encantadas
coa experiencia que queriamos
levar a cabo, aínda que xa notaramos ao longo de todo o curso
a súa predisposición para realizar calquera tipo de actividade
que desenvolveramos na escola
e, non tiveron problema en xuntarse para falar das actividades

que ían desenvolver coas crianzas en cada obradoiro sempre
asesoradas por nós mesmas.
Parécenos importante facer unha pequena descrición de
como se desenvolveron os obradoiros:
1. OBRADOIRO DE PERRUCARÍA:
Este obradoiro levouse a cabo
na perrucaría de Julia, situada
moi preto da escola. O día 27 de
febreiro Protección Civil e mais a
Policía Municipal de Fene acompañáronnos a levar ás crianzas
até alí.
Unha vez alí, Julia desenvolveu coas crianzas unha serie de
actividades relacionadas coa
súa profesión tales como: lavado da cabeza, corte de pelo,
secado, pintado de unllas, e,
ademais, os nenos e as nenas
puideron ver, tocar e utilizar to-

dos os utensilios relacionados
con esta profesión.
Non puidemos pasar por alto
que algunhas das crianzas tiñan
medo a cortar o pelo polo que foi
un bo momento para que soubesen, dun xeito lúdico, que non
pasaba nada e que mesmo podía
chegar a ser divertido.
2. OBRADOIRO DE PANADARÍA:
Neste
segundo
obradoiro
démoslle especial importancia
á elaboración do pan. Como o
fixemos? Pois moi sinxelo, máis
ou menos sobre ás 10:30h da
mañá chegou á escola o panadeiro e tróuxonos unha gran cantidade de masa para que os nenos
e nenas puidesen amasar nela e
facer figuriñas con moldes ou
sen eles.
Despois, o panadeiro levou todas esas figuriñas ao forno para

estas coceren e, unha vez feitas,
tróuxoas de novo á escola, para
que así as nenas e nenos puidesen degustar o pan que eles/elas
mesmos/as fixeron e tamén levar un anaco para casa e compartilo coas súas familias.
De calquera maneira, hai unha
parte do proceso que as crianzas
non puideron observar directamente que foi a cocción do pan,
mais as educadoras explicámoslles no forno da cociña que o pan
iría cocer nun forno como o da
escola pero moito máis grande.
Isto fixémolo deste xeito porque
nos era imposíbel ir directamente á panadaría.
3. OBRADOIRO DE CARPINTARÍA:
Aínda que de entrada poida parecervos un obradoiro un tanto
arriscado e perigoso non debedes preocuparvos porque non
houbo nin accidentes nin accidentadas/os.
As nenas e os nenos puideron
visualizar a montaxe dun andel e
participar nela. Puideron axudarlle ao carpinteiro na utilización
das súas ferramentas como: a
trade, o desparafusador, a regra,
o metro, o casco,....
Neste obradoiro tamén tivemos en conta que é moi impor-

tante que as crianzas soubesen
ben como, e con que coidado hai
que tratar as ferramentas xa
que, en moitos casos, están ao
seu alcance e, deste xeito puideron aprender un uso responsábel
delas xa que fixemos moito fincapé na utilización destas sempre acompañadas dun adulto/a.
4. OBRADOIRO DE COCIÑA:
Este obradoiro consistiu na elaboración por parte das crianzas dunha sobremesa chamada
“Copa Alexandre” (leva: froita,
xeado, nata, barquillos de galleta, xarope de chocolate e flocos
de cores).
As crianzas tiveron que pelar,
picar e mesturar os ingredientes para despois poder facer a
degustación da sobremesa elaborada, sempre contando coa
axuda das nais organizadoras do
obradoiro e das educadoras.
Consideramos moi importante este obradoiro porque, aínda
que había crianzas que non lles
gustaban as froitas, ese día, e xa
que o fixeron eles e elas, acabaron tomando a súa sobremesa.
Outro dos aspectos que nos
levou a realizar este obradoiro
foi a importancia de facerlles
ver a necesidade de inxerir alimentos sans. Ademais serviunos
para aprender unhas normas básicas de hixiene cando manipulamos os alimentos.
5. OBRADOIRO DE ENFERMARÍA:
As actividades deste obradoiro
foron levadas a cabo por unha
enfermeira e unha podóloga
coas que realizamos diferentes
simulacros:
- Auscultación
- Mirámonos a gorxa con paus.
- Fixémonos vendaxes simulando
feridas.

- Mirámonos os ouvídos.
- Xogamos co termómetro (xa
que había algunha crianza que
lle tiña medo).
- Fixémonos as pegadas dos pés.
- Cortamos as unllas,...
Gustaríanos traer unha ambulancia para que as crianzas a
visen por dentro e para así, nun
caso de emerxencia, non terlle
tanto medo se por algunha cir-
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cunstancia teñen que ir nela. Esta
actividade témola pendente de
realización para o vindeiro curso.
Grazas á colaboración das
nais encargadas deste obradoiro, as crianzas tiveron a oportunidade de tocar moitos útiles
relacionados coa enfermaría: xiringas, vendas, luvas, fonendos,
termómetros, gasas, tesoiras,
vasiños de xarope, paus de madeira, cortaúnllas,...
6. OBRADOIRO DE ELECTRICIDADE:
En principio este obradoiro
tiña que estar dirixido por tres
pais mais, por circunstancias de
traballo, só foi desenvolto por
un e máis a colaboración doutro
desde a súa casa.
O pai que traballou na súa
casa fíxonos unha caixa de madeira con luces en que aparece
un debuxo duns coches, farois
e semáforo e na que, dándolle
a uns interruptores, acéndense
as diferentes luces e que nos
deu moitísimo xogo.
Pola outra banda, o outro pai
que veu á galescola, trouxo diferentes ferramentas relacionadas coa electricidade: cables
de diferentes tipos, polímetro,
lanternas,... que os nenos e nenas puideron usar.
Tamén aproveitamos para
lles explicarmos a nenos e nenas cousas relacionadas coa luz
e electricidade canto á seguranza: non se poden meter os dedos
nin outras cousas nos enchufes,
non se deben tocar as lámpadas,
hai que ter coidado cos radiadores, non podemos ir descalzos á
neveira,...
7. OBRADOIRO DE XARDINARÍA:
Transplantar unha planta,
plantar sementes, xogar coa terra, regar, ter conta de como é a

súa evolución..., estas e outras
foron as actividades que aprendemos da man dunha perito
agrónoma que nos veu ensinar
algúns dos seus coñecementos
a todos e todas.
O obradoiro serviunos tamén
para lles explicarmos a nenos e
nenas a necesidade de auga para
a vida das plantas, a necesidade
de sol, a necesidade de coidalas,
que non as debemos arrincar,...
As crianzas, as familias e as
educadoras gozamos moitísimo
con todos os obradoiros, xa que
a participación foi activa en todo
momento.
Queremos agradecer a todas
as familias a súa implicación nesta experiencia xa que sen elas
e os seus recursos sería case
imposíbel desenvolver os obradoiros da forma en que foron
realizados e tamén á dirección
do centro por darnos a oportunidade de desenvolver unha experiencia que implicaba unha saída
fora da escola, o ir e vir de pais
e nais nos momentos de rutina e
que quizais non é unha experiencia que estamos afeitos a ver.
Grazas a todas e todos!
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Repostaría de calidade
Na escola facemos larpeiradas
Equipo educativo da escola infantil “Casa do Mar” de Marín

R

- Dúas unidades de 2-3 anos.
- Unha unidade de 1-2 anos.
- Unha unidade de bebés.

va. Porque acreditamos en que é unha
actividade que favorece a interdisciplinariedade, permitíndonos transferir á práctica contidos curriculares
de todas as áreas. É unha forma de
fomentar a experimentación, a coordinación manipulativa, a observación,
a imitación, a socialización,…
Dentro do que podería ser un
obradoiro de cociña, eliximos a repostaría por xulgarmos que as actividades para levar a cabo teñen menor grao de dificultade e supoñen
un risco menor para nenos e nenas
de tan curta idade.

Xustificación
A idea de realizar esta experiencia
xurdiu como unha alternativa de facermos algo diferente ao traballo cotiá, algo divertido e estimulante, mais
cunha clara intencionalidade educati-

Partindo de que a base da aprendizaxe nestas idades é o xogo e de que
nenos e nenas a esta idade senten
unha gran curiosidade, pensamos
que esta experiencia, que non deixa
de ser un xogo de manipulación e

epostaría de calidade. Velaquí o título da experiencia que estamos levando a
cabo na Escola Infantil 0-3
“Casa do Mar” de Marín, unha escola que ten unha andaina de preto de
29 anos, que pertencía ao I.S.M. e
que foi transferida á Xunta de Galicia en xullo de 2006. A escola ten
capacidade para 61 nenos e nenas,
distribuídos en:

Proporcionar a nenas e
nenos, a pais e nais, unha
experiencia diferente,
un espazo de encontro e de
traballo compartido
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exploración, permite canalizar esta
curiosidade para descubrir o comportamento dos materiais e o resultado da nosa actuación sobre eles.
É tamén unha forma de traballar
a importancia dunha alimentación
saudábel, tendo en conta que sempre é mellor probar un doce feito na
casa, que tomar larpeiradas e produtos industriais de baixa calidade
nutricional e alto contido en graxas.
O feito de propiciar o desenvolvemento e a adquisición de hábitos
saudábeis é responsabilidade das
familias e da escola.
É unha nova forma de relación
familia-escola, unha estratexia máis
atractiva de promover unha participación activa das familias e un xeito
de lles mostrar outra posibilidade
educativa que ten a escola infantil.
Obxectivos

- Proporcionar a nenas e nenos, a
pais e nais, unha experiencia diferente, un espazo de encontro e de
traballo compartido.
- Educar na igualdade fuxindo de estereotipos sexistas.
- Dar a oportunidade a nenos e nenas
de experimentar e manipular, de
forma lúdica, con obxectos e materiais que, sendo da vida cotiá, non
sempre están ao seu alcance.
- Percibir as modificacións que sofren os materiais no proceso de
elaboración de alimentos.
- Tomar conciencia da importancia
dunha alimentación saudábel.

Colectivos aos que vai dirixida
Esta experiencia realízase con nenos e nenas das dúas unidades 2-3
anos, mais nela estamos inmersos
case todo o persoal da escola, as
educadoras destas unidades, a persoa de apoio, o persoal de cociña,

a directora e dúas educadoras que
temos de prácticas. Trátase de traballarmos en equipo e unificando esforzos para dar coherencia e unidade
a esta tarefa.
As familias participan achegando algunhas receitas sinxelas, e dispoñen das receitas que se elaboran
semanalmente na escola.
Desenvolvemento
Comezamos a traballar ao inicio
do 2º trimestre, data que se elixiu
de xeito intencionado, porque a
estas alturas de curso, as nenas
e os nenos están perfectamente
adaptados á escola.

Percibir as modificacións
que sofren os materiais no
proceso de elaboración
de alimentos

En primeiro lugar, facemos
unha reunión coas familias para
lles explicar o que imos facer,
facelas partícipes desta experiencia e pedirlles a súa colaboración.
Metodoloxía
Empregamos unha metodoloxía globalizadora, aberta e
participativa, onde os nenos
e as nenas son os verdadeiros
protagonistas.
Esta experiencia concédenos o privilexio de nos afastarmos da normalidade e de ofrecernos un lugar onde indagar,
crear, probar e facer loucuras.
Realízase os mércores nunha
das unidades e o xoves na outra
unidade de 2-3, en sesións cunha duración de entre 30-45 minutos dependendo da receita.
Desenvólvese dentro da aula,
achegamos alí o material necesario e todos os ingredientes.
Ao rematarmos a actividade os
nenos e as nenas levan as ban-

dexas á cociña para que a cociñeira as meta no forno. Só elaboramos receitas sinxelas que
vaian ao forno ou aquelas que
nin sequera precisen cocción,
como xaropes e macedonias de
froitas variadas, para evitarmos
riscos e non interromper demasiado as actividades da cociña.
Procedemento de traballo.
Actividades
Repartimos os nenos e as nenas
en dous grupos de traballo, un a
cargo da titora da aula e o outro
coa educadora de apoio, mais os
dous realizan a mesma actividade ao mesmo tempo; hai, ademais, outra persoa para botar
unha man. Son necesarios tres
adultos para desenvolver as
sesións, tendo en conta que son
unidades de 20 nenos e nenas.
A experiencia comeza cunha sesión de achegamento aos
materiais, en que se produce o
primeiro contacto coa fariña a
través do xogo sensorial. Des-

te xeito descobren as calidades da fariña: a textura, a cor, o
sabor…, realizando diferentes
accións: amontoar, soprar, espallar polo corpo, dar masaxes
con fariña aos seus compañeiros/as. A continuación introducimos o sal e o azucre e descobren o sabor doce e salgado.
Desta forma tan divertida traballamos os sentidos.
Á semana seguinte comezamos xa coas receitas de repostaría, propiamente dita. Facemos diferentes tipos de galletas
e pastas, rosquillas, madalenas,
cookies, linguas de gato, …E
todo está moi gorentoso!.
Modelo de desenvolvemento
dunha sesión			
- Na asemblea, antes de realizarmos a actividade, explícamoslles aos nenos e ás nenas o
que imos facer, falamos dos ingredientes que imos empregar,
do seu uso, da súa procedencia,
de como os conseguimos,…
- Pasamos ao baño para lavar
as mans con auga e xabón, fomentando hábitos hixiénicos
importantes na manipulación
e preparación de alimentos.
- Ao saír do baño, os nenos e
as nenas póñense uns gorros
de papel (feitos o día anterior
para emular os cociñeiros e as
cociñeiras profesionais).
- A continuación, presentamos
os ingredientes que imos empregar na elaboración. Experimentan a noción de cantidade a través da comparación
e identifican semellanzas e
diferenzas.
- E decontado poñémonos
mans á obra. Manipulan os ingredientes sen prexuízos nin
temores, seguindo as instrucións da educadora. Practican
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a coordinación das dúas mans
amasando, beliscando, batendo, esmagando,…e participan
con interese compartindo os
materiais.
- O papel da educadora é relevante, facéndolles preguntas
que lles fagan pensar no que
están a facer, para anticipar
o que vai ocorrer, para verbalizaren as súas accións, etc.
Nenos e nenas descobren a relación causa-efecto que teñen
as súas accións ao manipularen os ingredientes.
- Unha vez rematada a elaboración, levan as bandexas á
cociña e axudan a recoller e
ordenar a aula.
- Por último van de novo ao baño
para volver lavar as mans.
Despois do xantar, prodúcese a degustación e gardamos
sempre algo para que poidan
probar as familias á hora da
saída. Outras veces, convidamos os nenos e as nenas de 1-2
anos.
Espazos empregados e distribución temporal
Como xa se indicou ao falar
da metodoloxía, a experiencia
realízase nas dúas aulas de 2-3.
Alí achegamos os ingredientes
e o enxoval de cociña necesario
para desenvolver cada sesión.
Canto á distribución temporal, nun principio esta experiencia estaba deseñada para o
segundo trimestre. Porén, debido ao seu gran poder motivador e ao bo clima que se respira, tanto por parte do persoal
da escola implicado, como polo
interese que suscita nas nenas
e nos nenos, acordamos continuar con ela neste terceiro trimestre, porque consideramos
que se nos brinda como un valioso recurso educativo.

Recursos
As actividades levadas a cabo,
polo de agora, son froito da implicación e do esforzo do persoal da escola xa mencionado. A
titora da unidade e a educadora
de apoio realizan as actividades con cada un dos grupos de
traballo; unha das educadoras
de prácticas fai as fotografías e
presta axuda en todo momento.
Así mesmo, o persoal de cociña
colabora en todo o necesario e
a directora coordina e coopera
en todo o proceso.
Os materiais empregados,
tanto no que se refire ao enxoval de cociña como aos ingredientes, son da escola. As familias non teñen que achegar
nada, soamente lles pedimos
que traian algunha receita.
Avaliación
Na escola hai un grande entusiasmo por parte do persoal
que participa nesta tarefa.
Todas coincidimos en que é enriquecedora, motivadora e moi
divertida. Xulgamos que acadamos os obxectivos proposto.

Valoramos moi positivamente o traballo en equipo e o esforzo de todo o persoal da escola.
Os nenos e as nenas están
encantados con esta experiencia, que supón unha nova opción
de lecer e, failles moitísima
ilusión levaren á súa casa unha
mostra do traballo que fan coas
súas propias mans
Canto ás familias, todos son
parabéns. Haberá que esperar
até o mes de xuño para pasarlles unha enquisa e valorar de
xeito máis formal cal é a súa
opinión sobre esta experiencia.
As profesionais da escola
queremos continuar este traballo o vindeiro curso, trataremos de o mellorar e pretendemos conseguir un maior grao de
implicación das familias. Para
iso, pensamos en lles facer a
proposta de que, cando menos
cada quince días, sexa un pai
ou unha nai quen se achegue á
escola e lles explique a nenas e
nenos o que imos facer ese día
e leve a iniciativa de guiarnos
na elaboración da receita, contando sempre cos recursos da
escola e coa nosa colaboración.

A promoción do bo trato
á infancia
No desenvolvemento evolutivo das persoas, as primeiras etapas da infancia,
desde os cero ata os tres anos e desde os tres ata os seis anos, ou, segundo os
expertos e as teorías correspondentes, desde os cero ata os seis anos, a crianza
e coidado dos nenos e nenas1 correspondeu tradicionalmente aos pais e nais.
Máis concretamente, ás nais.
Xesús Spínola Conde

H

oxe, socioloxicamente, esta responsabilidade de carácter
natural e tradicional, tende a sustentarse en teorías explicativas que responden máis á evolución social e familiar
actuais, que á natureza mesma do protagonismo e da responsabilidade parental nese período da vida.
Destas teorías, derivadas fundamentalmente da “necesidade social” e da “necesidade familiar”, produto á súa vez da acelerada
transformación social, xorden os novos contextos, os novos responsábeis, a carón dos vellos, e invariábeis no tempo, estilos de
crianza maternais.

Paradoxalmente, á luz das
teorías máis salientábeis no estudo do desenvolvemento infantil –Freud, Piaget, Wallon, Erikson, Vygotsky, etc.– así como
das características distintivas
segundo a área de desenvolvemento, o mes ou o ano do período
evolutivo que se trate e o autor
que o faga, poderíase dicir que
o grao de complexidade, velocidade e cantidade nos cambios e
transformacións, especialmente dos primeiros meses de vida,
esixen unha formación previa
teórico–práctica para ser papá
e mamá, que negaría esta condición á maioría dos que o son.
É maioritariamente o instinto
maternal, xunto coa responsabilidade parental, a ‘teoría’ menos
desenvolvida e investigada, a
que de xeito natural guía o coidado e a crianza dos fillos e das
fillas?
Sen negarmos a controversia desta expresión, extensíbel
a todo o reino animal, e deixándomos á marxe o debate sobre
a súa entidade e consistencia
científica, a súa orixe biolóxica vs. aprendida, deixaremos
apuntada unha pregunta para
un próximo artigo:

1
Téñase en conta que neste tramo de idades a poboación infantil é fundamentalmente denominada en termos de ‘fillos’ e ‘fillas’, por riba do
seu xénero, precisamente por se circunscribir o seu desenvolvemento vital e educativo case que exclusivamente ao contexto familiar.
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Reflicten as teorías un compendio de cambios naturais no
desenvolvemento físico, social
e emocional e nas habilidades
de pensamento e comunicación? É esta evolución un produto da natural interacción entre
as figuras parentais, o bebé e as
condicións do contexto?
Da transformación social e da
velocidade que nos últimos vinte
anos vén representando en termos de cambios nas estruturas
familiares e nos roles dos seus
membros, cómpre salientarmos,
pola súa repercusión no coidado
e na crianza de fillos e fillas:
- O moi baixo índice de natalidade, máis acentuado en Galicia.
- A participación da muller no
ámbito laboral.
- A incorporación dos papás aos
roles activos no coidado dos
fillos.
- A maternidade tardía, consecuencia da anterior.
- A progresiva profesionalización e especialización no coidado e crianza da infancia e,
paralelamente,
- A creación de espazos específicos e adaptados para os diferentes tramos de idade.
Este conxunto de cambios que,
en xeral, son percibidos en termos de progreso social e familiar, van parellos ás necesidades que destes se derivan:
- Co-responsabilidade pública na
educación infantil para á infancia no tramo de 0 – 6 anos.
- Profesionais especialistas en
infancia, que garantan formación e calidade na atención.
- Infraestruturas e recursos que
dean resposta ao dereito á educación desde os cero anos.

Hoxe, a conxunción de cambios e necesidades sitúan as
competencias e responsabilidades públicas vinculadas á
infancia, nun único referente: a
Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar.
Son a Secretaría Xeral da Igualdade e a Secretaría Xeral do Benestar os departamentos que
deben e están a facer a política
de infancia en Galicia, comprometidas coa Promoción do Bo
Trato á Infancia.
Este compromiso, a Promoción do Bo Trato á Infancia,
transcende cualitativamente a
prevención do maltrato infantil,
deseñando, planificando e desenvolvendo a acción educativa,
dentro e fóra da escola, no marco integrador da Convención
dos Dereitos do Neno (1989),
a xeito de liña transversal que
sinale a pauta de relación entre
a adultez e a infancia en todos
e cada un dos contextos en que
interactúan.
Cómpre subliñarmos que son,
ou deben ser, as escolas infantís
públicas, así como os axentes
sociais, incluídas as mamás e os
papás, as que abandeiren o estilo educativo que promove o Bo
Trato á Infancia.
En sucesivos números agardamos ter a oportunidade de
compartir cos lectores máis
polo miúdo os significados e
os significantes do Bo Trato no
que respecta aos coidados e ás
pautas de crianza de nenos e
nenas, así como o coñecemento
e a identificación dos indicadores máis visíbeis de potenciais
formas de maltrato nos nenos
e nenas que teñen até seis anos
de idade.

Son, ou deben ser,
as escolas infantís
públicas, así como
os axentes sociais,
incluídas as mamás
e os papás, as
que abandeiren o
estilo educativo
que promove o Bo
Trato á Infancia
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Tres días de acción e
reflexión: o I Congreso
Galego de Educación Infantil

A procura dun modelo educativo específico para o transo dos cero aos tres anos, a flexibilidade
da docencia, a adaptación ás necesidades da infancia e a implicación de nais e pais no día a
día das escolas foron algúns dos asuntos que vertebraron o debate no I Congreso Galego
de Educación Infantil, que tivo lugar no Palacio de Congresos de Santiago na última fin de
semana de xuño. A importancia deste evento cifrouse nunha ampla participación –un total de
588 persoas inscritas e máis de catrocentos asistentes regulares– mais, sobre todo, no amplo
abano de experiencias expostas, relatorios, mesas redondas e obradoiros que converteron
esta primeira edición do congreso, organizado pola Secretaría Xeral de Igualdade, nun foro de
discusión teórica e práctica sobre a educación infantil e nun punto de encontro, un estímulo,
para os profesionais da docencia que desenvolven o seu labor nos ciclos 0-3.

N

o epicentro dunha reflexión colectiva.
Niso se converteu o pasado xuño o Palacio de Congresos de Santiago ao acoller o I Congreso Galego de Educación
Infantil. As boas prácticas na educación infantil
0-3, unha cita que, durante tres días, foi sobre
todo un espazo de estudo e acción para repensar
a educación das crianzas, a oportunidade dos modelos que se aplican e a importancia dunhas boas
prácticas no traballo das escolas infantís de Galicia. Voces da pedagoxía, responsábeis e profesionais da educación infantil percorreron, nas tres
xornadas do foro, os modelos posíbeis para unha

educación infantil de calidade, poñendo en común
experiencias, técnicas de aplicación na aula e
avances teórico-prácticos no ámbito 0-3.
Lois Ferradás, decano da Faculdade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago foi
o encargado de pronunciar unha conferencia inaugural na que expuxo a necesidade de tender cara a
un modelo de educación infantil comunitaria, unha
pedagoxía de vínculos que lles debe abrir as portas
da escola a pais e nais que tamén demandan implicación e participación. “Hai que construír unha
relación de equipo, de colaboración entre as escolas e as familias”, sinalou Ferradás, quen defendeu
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dentro do modelo de educación
comunitaria a presenza da parella educativa, estratexia que xa
se aplica na rede galega.
Entre as persoas relatoras
que participaron no Congreso
figurou Quinto Borghi, dirixente
pedagóxico dos servizos infantís de Torino, Italia, e docente
de pedagoxía na Universidade
de Bolzano, quen apostou por
unha calidade contextualizada
e un modelo educativo que sexa
quen de se adaptar á contorna e
ás mudanzas e necesidades da
infancia. Borghi presentou unha
idea crítica con respecto á calidade na medida en que “se expón
en termos de satisfacción do
usuario” e avanzou a necesidade de estabelecer parámetros
cualitativos que permitan avaliar o modelo no seu conxunto e
non só a idoneidade de espazos,
tempos ou programas.
Vicenç Arnaiz, coordinador
da Rede de Escolas Infantís 0-3
de Baleares, abordou o tema da
seguridade afectiva, desenvolvendo conceptos como a calma
afectiva e a tensión cognitiva.
Ademais, Pilar Candocia, xerente adxunta de Galescolas do
Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar, e Xesús
Fortes, coordinador pedagóxico
das Escolas Infantís 0-3 de Galicia, trazaron un panorama dos
retos e logros do proxecto da
Rede Galega de Escolas Infantís
(Galescolas).
Doutra parte, Miguel A. Zabalza, catedrático de Didáctica
e Organización Escolar da Universidade de Santiago, falou da
escola como “un elemento máis
dentro dun proceso de formación, en que se acha a familia, os
servizos sociais, os educadores
e as crianzas” e onde “o coidado
se une coa educación”. Zabalza
lembrou que, no seu día, se fixo

unha formulación global da etapa 0-6, cun carácter “demasiado
escolar e unha lectura excesivamente académica”, apuntando
que, en 0-3, “falar de educación
non é o mesmo que falar de dispositivos escolares”.
Experiencias en común
Outro dos principais obxectivos
do Congreso foi o de facilitar o
coñecemento de experiencias
que se están a realizar no ámbito da educación infantil. Para
iso se desenvolveron os paneis
de experiencias en que, a partir de pequenas comunicacións,
moitas escolas infantís puideron poñer en común accións,
reflexións e ideas sobre a súa
práctica cotiá. Presentáronse
en total 30 experiencias: 15 de
galescolas, 7 de escolas infantís
da Xunta de Galicia, 4 de escolas
infantís municipais, 2 de escolas
infantís privadas e 2 de servicios de apoio a escolas infantís.
Os obradoiros temáticos
serviron tamén como punto de
encontro para a posta en común e como estímulo para a incorporación ao día a día da aula
de novas técnicas e estratexias
educativas. Articuláronse da
seguinte maneira:
· Creatividade e expresión corporal: Paixóns e movemento,
impartido por Fernando Marta,
educador infantil na Galescola
de Fene e actor.
· Xogo heurístico: Experiencias
co xogo heurístico, ao cargo de
Felicidad Caballero, directora da
Escola Infantil Caeiro, de Vigo.
· Animación á lectura: Hai que
botarlle conto, unha proposta
de Mª Xesús Álvarez, educadora
infantil e actriz, e Iván Serrano,
educador infantil e bibliotecario
na Biblioteca Infantil do Forum
Metropolitano da Coruña.

· A música na educación infantil: De cantar e de contar,
da man de Antón Castro, mestre
de música no colexio de Outeiro de Rei, Lugo, e integrante de
Fuxan os Ventos.
· Oralidade: Enlaz-Arte. Xogos
participativos para enfiar historias a través das palabras, impartido por Mª Inés Cuadrado,
actriz e narradora.
Unha mesa redonda sobre
A nova situación da educación
infantil en Galicia, moderada
por Dolores García de la Torre,
profesora de intervención sociocomunitaria –e que reuniu no
debate a Fernando Sueiro, director da Galescola de Pereiro de
Aguiar, a Xoana Díaz, educadora
infantil na Escola Infantil Rosalía de Castro, en Vigo, así como a
representantes de Nova Escola
Galega e da Asociación SocioPedagóxica Galega (AS-PG) –
completou o intenso programa
dun evento que sitúa, de agora
en diante, a educación infantil
0-3 na cerna dunha necesaria
reflexión e acción colectiva.

Saber facer e facer saber:
unha ollada ao I Plano de
Formación
A educación das crianzas xa non é o que era. Mudou o contexto, mudou a realidade mais tamén
os termos con que a designamos. As escolas infantís deixaron atrás a súa función simplemente
asistencial. Trátase agora de formar, de aprendermos xuntos e de converter nenas e nenos no
centro dese proceso. Por iso cómpre repensarmos aspectos como a concepción da infancia, a
tipoloxía de centros, a importancia da participación das familias e da comunidade na vida escolar
e, moi especialmente, o decisivo papel das profesionais e dos profesionais. Ao longo deste
último ano veuse desenvolvendo, en cinco cidades galegas, o I Plano de Formación dirixido ao
persoal das escolas infantís 0-3. Reflexión compartida, actualización teórica e deseño de novas
vías de actuación na práctica profesional. Este é o retrato desa primeira e decisiva experiencia
de formación permanente para as educadoras e os educadores de Galicia.
Xesús Fortes

A

importancia das/dos
profesionais que traballan nas escolas infantís
é crucial. Nas súas mans
está a posibilidade de estabeleceren unha boa relación afectiva
coas crianzas, que lles dea seguranza e que permita que exploren o mundo circundante, para
gañaren en cota de autonomía.
Nas súas mans está o deseño
duns espazos que habitarán diariamente as nenas e nenos, lugares cómodos, amábeis e estimulantes; deben tomar decisións
sobre os materiais que encherán
eses espazos: tipo, tamaño, accesibilidade; organizarán tamén
os tempos, aproveitando os
momentos de alimentación, de
hixiene ou de descanso para desenvolver actividades educativas
tan importantes como calquera
outra das desenvolvidas na aula;
acometerán o deseño e a posta
en práctica do plano de relación
coas familias e farán propostas
pedagóxicas adaptadas ás idades e capacidades das crianzas.
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Pode asumirse todo este
conxunto de responsabilidades
sen unha axeitada cualificación?
Parece evidente que non. A escola infantil precisa profesionais ben formadas/os pola importancia do traballo que nelas
se desenvolve. Actualmente a
formación inicial está garantida
polas titulacións que dan acceso
á profesión –maxisterio e ciclo
superior de Educación Infantil,
no caso das persoas con responsabilidades directamente educativas–. Mais, é suficiente? Os
cambios que se van producindo
no saber e no saber facer e a
responsabilidade de educadores e educadoras, non debería
esixir unha permanente posta
ao día na formación inicial, como
en moitas outras profesións?
A situación de esquecemento
que afectou ao primeiro ciclo
da educación infantil en Galicia
ao longo das últimas décadas,
fixo que até o de agora nunca
se contase cun plano de formación específico para as persoas
que desenvolven o seu traballo
neste ciclo educativo. Algúns
e algunhas profesionais, máis
directamente relacionadas coa
función educativa, acharon solución a esta carencia participando en actividades formativas organizadas desde outras
entidades públicas; noutras
ocasións a solución proviña da
participación en actividades organizadas por entidades privadas ou por movementos de renovación pedagóxica e, nalgúns
casos, tamén existiron convocatorias puntuais feitas desde
a Administración para formar
especificamente persoal dalgún
colectivo.
A explicación desta situación
moi probabelemente estea rela-

cionada co feito de que a consideración da educación infantil
non foi sempre a mesma. Vénse
dunha tradición en que se primou a función asistencial sobre
calquera outra para os centros
en que se escolarizaban a crianzas de cero a tres anos, e non
hai máis que lembrar o nome de
garderías co que se recoñecían
estes centros, e que aínda segue
moi presente no subconsciente
colectivo.
As cousas mudaron nos últimos
anos. O feito de, desde a promulgación da LOXSE (1990), se
recoñecer que a educación comeza desde o nacemento, e que
por tanto os centros deben primar sobre outras a súa función
educativa, trouxo consigo o progresivo cambio de nomenclatura
e hoxe en día é completamente
normal que falemos de escolas
infantís e, deste xeito, ficaron
superadas outras acepcións que
xa forman parte do noso pasado
histórico.
Esa mudanza, con todo, non
implica un simple cambio de
nomenclatura, nin se detén no
texto dunha lei. Parece claro
que as normas e as declaracións
de intencións nunca foron suficientes por si soas, de se non
acompañaren de medidas que
contribuísen á súa verdadeira
efectividade. E se verdadeiramente queremos falar de educación infantil debemos repensar
os seus termos, facelos permeábeis ás reflexións e instaurar un
modelo común que inflúa positivamente en todos os elementos
do sistema.
As características singulares
do I Plano de Formación
Trátase dun Plano de formación
con certas particularidades

se o comparamos co que pode
funcionar noutros tramos educativos, esencialmente porque
cando se fala de persoal das escolas infantís estase a falar dun
espectro moi diverso: persoas
con titulación universitaria
–maioritariamente maxisterio
coa especialidade de educación
infantil–, tituladas e titulados
de Formación Profesional –técnicas e técnicos superiores en
educación infantil ou técnicas
e técnicos especialistas en
xardín de infancia–, e mesmo
persoas que sen teren unha titulación especificamente relacionada coa educación infantil
foron habilitadas no seu día por
estar traballando neste sector
profesional durante un tempo
–despois de cursar unha formación homologada–. Cóntanse
ademais as diversas e diversos
profesionais de servizos –cociña, limpeza, servizos xerais–
e nalgunhas escolas tamén o
persoal técnico –sanitarias/os,
psicopedagogas/os, ... –. Non
abordamos, pois, un grupo homoxéneo, a diferenza do que
acontece noutros tramos educativos.

A formación permanente dos
profesionais da educación infantil debe así responder aos
retos actuais e ás novas esixencias coas que se atopan os centros, o que leva emparellado
necesariamente estabelecer
itinerarios formativos. Esa formación permanente debe achegar respostas ás inquedanzas
amosadas polos diferentes
colectivos de profesionais que
desenvolven o seu traballo nas
escolas, cunha idea de continuidade, que permita que a actualización se poida ir complementando con novas propostas
ao longo dos próximos anos.
Neste colectivo diverso figura
o persoal de dirección con ti-

tulación universitaria –maioritariamente de maxisterio coa
especialidade de Educación
Infantil ou equivalente–, como
responsábel da organización
e xestión dos centros tanto na
súa dimensión administrativa
como na educativa; o persoal
educativo, que se compón de
dúas categorías profesionais:
dun lado, as mestras e mestres
de educación infantil e do outro
as educadoras e educadores
infantís –procedentes do Ciclo
Superior de Educación Infantil–, ambas con responsabilidade na atención directa a nenas e
nenos nas aulas; e, finalmente,
o persoal de servizos, elemento básico para o bo funcionamento dunha escola infantil,
que o conforma un colectivo
heteroxéneo, responsábel do
mantemento, a cociña ou a limpeza do centro.
Cando desde a unidade de
Coordinación
Pedagóxica
das Escolas Infantís 0-3
de Galicia, dependente da
Secretaría Xeral de Igualdade
da Vicepresidencia da Xunta
de Galicia, se comeza a idear
unha proposta de formación e
actualización das profesionais
e dos profesionais deste ciclo
–deseñada,
organizada
e
acreditada pola Administración
pública–, faise patente a
necesidade de coñecer o
estado actual, as experiencias
formativas e motivacións que
se teñen desde cada un dos
colectivos que conforman
os cadros de persoal, cun
obxectivo principal: mellorar-a calidade da oferta educativa
realizada nas escolas infantís
galegas.
Para posibilitar este coñecemento deseñouse un inquérito de detección de necesidades

formativas, un instrumento de
estrutura sinxela, que se fixo
chegar a todas as escolas infantís dependentes da Vicepresidencia e do Consorcio Galego
de Servizos da Igualdade e do
Benestar. Os resultados deste
estudo permitiron facer unha
proposta formativa consonte
ás necesidades que se viven
nos centros e, deste xeito, acadar a máxima funcionalidade e
eficacia posíbel da proposta
formativa.
Tendo en conta a diversidade de perfís profesionais que
conviven nas escolas infantís,
valorouse a necesidade de estender o plano de formación a
todo o persoal que traballa nas
escolas, e non só ao persoal que
tiña unha acción educativa directa, entendendo que tal función educadora está ligada a
todas as persoas que conviven
nalgún momento do día coas
crianzas no centro. Si é verdade, con todo, que o número de
actividades en que puido participar o persoal de servizos
foi notabelmente inferior ás do
persoal educativo.
A oferta formativa estruturouse a partir de dous esteos
básicos: dunha parte as necesidades detectadas pola propia
Secretaría Xeral de Igualdade, e da outra as necesidades
suxeridas polo persoal das
escolas, que saíron da análise
das enquisas. O formato que
inicialmente se adoptou para
as actividades formativas foi
a modalidade presencial, cunha duración de 20 horas, 16
presenciais e 4 prácticas, convocados preferentemente os
sábados en xornadas de oito
horas, catro pola mañá e catro
pola tarde. Deste xeito en dúas
xornadas impartíase un curso.
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Coa finalidade de facilitar
o acceso ás actividades, sen
necesidade de longos desprazamentos, optouse por unha
oferta descentralizada, promovendo e desenvolvendo
actividades en cinco cidades
galegas –nas catro capitais
de provincia e en Santiago de
Compostela– que se foron alternando desde o mes de abril
de 2008. Ademais dos cursos
presenciais, a oferta formativa
foise diversificando e introduciu outras posibilidades como o
Congreso Galego de Educación
Infantil celebrado en Santiago
de Compostela a finais de xuño
de 2008.
Os módulos formativos ofertados foron:
· Dinamización Lingüística (4)
· Introdución ás novas
tecnoloxías (6)
· Igualdade de xénero (4)
· Formación inicial para o
persoal das galescolas (4)
· Dirección, xestión e
avaliación de centros (2)
· Atención a nenas e nenos
con necesidades específicas
de apoio educativo na
escola infantil (4)
· A organización do ambiente
e do tempo educativo (1)
· A planificación da
acción educativa na
educación infantil (4)
· A educación psicomotriz
na educación infantil (1)
· O xogo na educación
infantil (1)
· Primeiros auxilios (4)
· Dietética e manipulación
de alimentos (1)

Tendo en conta
a diversidade de
perfís profesionais
que conviven nas
escolas infantís,
valorouse a
necesidade de
estender o plano
de formación a
todo o persoal
que traballa
nas escolas
Para facilitar a xestión dos
cursos habilitouse unha plataforma web que facilitase as tarefas de matrícula e a relación
coas persoas participantes nas
actividades. A esta plataforma accedeuse desde o portal
educativo www.galescolas.net.
A acollida por parte das profesionais e dos profesionais foi
moi boa e unha mostra son as
989 usuarias e usuarios que
se rexistraron na plataforma
de formacións e que cursaron
3596 solicitudes para participar nalgunha das 36 actividades
ofertadas de forma regular.
As conclusións
A piques de finalizar as actividades do I Plano de Formación
é o momento de extraer conclusións e de asentar as bases do
que vai pasar no futuro.
O importante nivel de participación nas actividades, a
pesar de que estas foron realizadas en sábado, asevera que

se trata dun sector cun grande
interese pola súa actualización
profesional. Agora ben, todo o
esforzo e a ilusión das persoas
que participaron nas actividades deste ano e das que tiveron
intención de participar mais non
puideron, perderían a súa razón
de ser se estas non teñen continuidade. Un plano destas características non ten sentido se
non ten estabilidade no tempo,
se non permite ao persoal planificar a súa formación a medio e
longo prazo.
As avaliacións que se viñeron realizando ao final de cada
unha das actividades permiten
coñecer cal é a valoración que
fan as asistentes e os asistentes sobre cada unha destas,
mais tamén achegan datos sobre os intereses de cara a futuras iniciativas de formación.
Estas achegas van ser a base
da proposta do vindeiro ano que
deberá manter aquilo que funcionou ben, cambiar o que non
obtivo os resultados esperados,
ampliar as opción formativas e
os formatos destas para satisfacer as novas demandas.
Despois da experiencia deste
ano e seguindo unha reflexión
de Loris Malaguzzi poderiamos
concluír que as educadoras e
educadores perciben a necesidade de fomentar as súas
competencias profesionais, de
transformar os feitos en pensamentos, os pensamentos en
reflexións e as reflexións en
cambios de pensamento e acción. Serán os poderes públicos
os que deberán poñer os medios
para que este proceso poida culminar saltando os muros das escolas e conformando un modelo
de educación infantil baseado na
profesionalidade e no respecto
aos dereitos das crianzas.

N

on só as crianzas precisan de contos que lle dean forma á súa realidade e que convoquen
o seu universo. Tamén nós, educadoras e educadores, nais e pais, podemos achar
neses relatos unha ferramenta de traballo para a reflexión e a acción. Ocorre con esta
achega de Goretti Sanmartín Rei, o Calendario da(s) Lingua(s), un texto en que, mes
a mes, se van debullando ideas, impresións e anacos de experiencia. Unha invitación activa a
pensar como o idioma modela a maneira de estarmos no mundo e de nos re-coñecermos.
Goretti Sanmartín Rei

Xaneiro

Paula vive en calquera lugar
deste fermoso país cuxa lingua
é como calquera outra. Aproveita os primeiros días do ano para
xogar co bafo na xanela e para
debuxar cos seus dedos un ceo
de linguas a tenderen pontes
entre os camiños e as rúas e as
casas e as fragas e as árbores.
Contáronlle que este era o ano
das linguas, de todas as linguas,
tamén da nosa, claro.
Unha araña tecía a súa rede
e Paula usaba os fíos para nomear os debuxos e construír
unha historia. “Serei o que
queira ser”, pensou.

Febreiro

Había unha nena que perdera a memoria e non lembraba
que existían vacalouras e xirafas. Quixo atinxir o mundo
cunha ollada e deuse conta de
que non abondaba. Foi procurar aos dicionarios as palabras que precisaba, mais ela
desexaba achalas noutros lugares, nos parques, nas casas,
nas tendas, nas escolas... De
súpeto escoitou que alguén se
achegaba a ela e que a collía
pola man. Deixouse ir.

Marzo

Foi Sara quen colleu Paula
da man e xuntas foron buscar
Xoán para recuperar mundos
perdidos e palabras extraviadas. Sara e Xoán pensaron que
podían axudar Paula na arte de
(se) recoñecer e de ter orgullo
de pertencer a un grupo que
comparte, entre outras cousas, unha lingua que gozou de
gran prestixio e foi expresión
dunha vizosa literatura, que
pode gozar de gran prestixio
–se nós o desexarmos– e ser
expresión dunha vizosa literatura. “E aínda que o non fose”
–pensaban– “era a súa, a que
os instalaba no seu mundo e
coa que percibían unha realidade única, diferente”.

Abril

Pasaron todo o mes no cuarto a ler. Non sabían se ese era
o mellor tempo ou aqueloutro,
cando ía máis sol e non chovía,
en que se contaban e interpretaban os textos lidos. “Ler en
galego” –sabían, mesmo sen o
expresaren así– “reconcílianos

connosco como colectividade,
pois só así podemos reparar o
erro histórico que fixo que os
nosos pais e as nosas nais, os
nosos avós e as nosas avoas
non soubesen ler nin escribir
na lingua en que falaban”.

Maio

Paula ollou nos libros vacalouras e xirafas e abriu a boca
para as chamar mais non puido
emitir ningún son. Case sen se
decatar os seus ollos deitan
auga, primeiro de vagariño e
logo de forma torrencial, como
se as fontes estivesen a agardar por esas bágoas de primavera para abriren. A natureza,
agradecida por non tripar nela
sen a ter en conta, comezaba a
lle devolver a súa fasquía.
A escrita, a literatura en galego, xogou un papel importantísimo na recuperación de ámbitos de uso de prestixio para
o noso idioma. Foi a través da
escrita que demostramos que a
nosa lingua podía camiñar desde as corredoiras ás autoestradas, desde as aldeas e lugares
da parroquia á máis grande das
cidades, da lareira ao Parlamento ou á Universidade. E, de
volta, novamente aos camiños,

i

calendario da (s) lingua (s) 41

ás rúas e aos parques, ás festas
e aos xogos, aos amores e aos
sentimentos

Xuño

Xoán e Sara abrazan
Paula e sen saberen que
facer comezan a dicir nomes: bolboreta, nadar,
fume, río, espazo,
tecer, sentir...
As arañas ocupaban xa toda a
parede e ofrecían
cadros e fíos a quen
por alí pasase. Elas non
tiñan medo a expresar as súas
emocións e a se tinxiren de cores. O tempo e a razón estaban
de parte da súa utopía, aquela
en que cada vez máis persoas se
comprometían coa súa lingua da
única maneira que sabemos os
seres humanos, usándoa, reivindicándoa, defendéndoa, abrazándoa, tecendo con ela traxes
de festa para pór todos os días.

Xullo

Xoán, Sara e Paula decidiron
pasar as súas vacacións escribindo. O esforzo de levaren ao
papel aqueles relatos pagaba a
pena se logo todo o mundo se
(re)coñecía naqueles escritos.
O feito de dedicaren todos eses
días a escribir en galego fixo que
se decatasen de que aquela era
a lingua que desexaban empregar, o idioma en que se sentían
ben e expresaban todas as súas
emocións.

Agosto

Ao se intercambiaren os cadernos descubriron que os tres
falaban de vacalouras e xirafas.
“Aquí non hai xirafas”
–pensou Xoán–. “Mais
hai persoas que as coñecen e que as queren
ollar desde nós.
Ademais, nada
hai sobre o que
non poidamos
falar en galego. No
meu colexio hai nenos
e nenas de lugares con xirafas e eu véxoas cos seus ollos
a través da miña lingua”, dixo
Paula. E, xusto nese momento,
decatouse de que xa podía falar
e nomear e bautizar: vacalouras,
xirafas, VACALOURAS, XIRAFAS, VAAAACAALOURAS, XIIIIRAFAS. E botouse a rir.

Setembro

Os matices do outono achegándose comezaban a cubrir os
campos e as linguas –guaraní,
portugués, inuit, grego, bretón,
catalán, suahili, éuscaro, quechua, sueco, romanés...– enredaban ao caer mainamente das
árbores e deixaban unha alfombra de cores no chan con que todas/os xogaban, tamén o galego,
como se fose neve. As follas son
suaves e aquel era un intercambio de caricias e de sentires. Ninguén quería competir nin chegar
antes. O seu único obxectivo era
camiñaren xuntas/os e compartir a viaxe.

Outubro

Somos, fundamentalmente,
a suma das persoas que nos
rodea(ro)n, iso e a nosa capacidade de imaxinar outras vidas

e de pedirlle a alguén que as invente para nós.
“Para atinxirmos o mundo”
–soubo Paula– “precisamos
moitas olladas, precisamos pornos na pel das/
os outras/os, nos seus
ollos”. A nosa lingua
lévanos a outros coñecementos e saberes, a
unha realidade plurilingüe e pluricultural da
que queremos gozar.

Novembro

Olla o ceo e verás vacalouras
e xirafas!!! A heteroxeneidade
do mundo non está só na nosa
imaxinación, non é unha ilusión
senón que nos rodea día a día
sen nós nos decatarmos. E ficará connosco se a nomeamos e a
agarimamos.

Decembro

Que se fale e que se escriba en
galego tamén depende de ti!!!

lapis de cor
Lapis de cor é un espazo que alenta
a creatividade, unha caixa de correos
activa, un punto en que conflúen o xogo,
a música, as letras e a arte, sempre con
vontade participativa. En cada achega de
Rede CER0)TR3S este Lapis de cor ficará
aberto ás vosas colaboracións: recursos
educativos, textos literarios, debuxos,
cantigas, brinquedos, adiviñas…, todo
aquilo que se desenvolve e realiza no día
a día da Rede Galega de Escolas Infantís e
que, da man de educadoras/es, nais, pais,
nenos e nenas, conforma o latexo deste
proxecto colectivo.

P

ara este número chéganos da Galescola da Rúa
(Ourense) unha presada
de xoguetes realizados con
materiais de refugallo, concretamente restos de madeira
mais tamén caixas de zapatos,
cordas ou cremalleiras. Son materiais cotiáns que achan un uso
creativo e educativo nesta proposta. Un deses xoguetes chámase Ourizo cacho. Consiste
nunha peza de madeira furada
en que se van introducindo pauciños pequenos até completar o
lombo e as extremidades deste
curioso e bicudo animal. Unha
variación deste xoguete é Chemineas, que muda a disposición
dos furados, desta vez en liña,
e Muíños, que inclúe unhas pequenas aspas que o cativo pode
facer rotar.
A madeira é protagonista de
moitos dos brinquedos utilizados na Galescola da Rúa. Nun
pau vertical, por exemplo, vanse
insertando aros. Muda o número
de pivotes, o tamaño e o grosor.

Noutro caso utilízase un panel
para ir encaixando nel figuras
xeométricas, figuras en que as
crianzas van recoñecendo diferentes formas do seu contorno,
probando, experimentado…
Outra idea. Nunha caixa de
zapatos furada, as pequenas e
os pequenos van introducindo
tapóns de cores. Cada tapón
no oco da súa cor. “Sinxelo,
barato e dá moito xogo”, din
os seus creadores, que tamén
propoñen un simple e atraente
dispositivo. Trátase dunha cremalleira pegada sobre un anaco
de táboa. Tan doado e divertido
como iso. Subir, baixar, abrir,
cerrar…
Máis suxestións. “Para ensinar as nenas e nenos a se calzaren e descalzaren vímonos
na obriga de cortar un pouco
as patas dalgunhas cadeiras”,
cóntannos. “Os restos que ficaron son os tacos que utilizamos
para facer o xogo”. Cal é o xogo?
Moi sinxeliño, un fío de coiro e
tacos de madeira con buratos
para os irmos ensartando, as

contas cúbicas dun colar tan
longo como se quixer.
Todos os xogos son manipulativos, caseiros, de reciclaxe,
baratos, duradeiros e con posibilidades de aumentar a súa
complexidade. Alén diso, moitos son cooperativos xa que as
nenas e os nenos poden traballar en parella ou trío. Ademais,
a súa realización amplíase a
toda a escola (non son exclusivos da mesa) e son válidos para
case todas as idades, a partir da
posición de sentado.
Que traballamos cos aparellos que achega a Galescola
da Rúa a este Lapis de cor? Por
suposto os ollos e as mans, mais
tamén a procura independente
de solución de problemas, o ensaio-erro, o aparato fonador (os
muíños funcionan soprando), a
cooperación, os preconceptos
matemáticos, topolóxicos e
xeométricos e o recoñecemento das cores. Destrezas e habilidades agochadas, sabémolo
xa, nun anaco de madeira e nas
mans dunha crianza.
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PELO GATO 24:
banda sonora para un xogo
É posíbel que moitas das realidades que documenta o disco-libro-DVD Pelo Gato 24 xa non
pertenzan ao contorno cotián das
crianzas, nin sequera ao de nais,
pais ou educadores. Os trazos das
sociedades tradicionais, aqueles que
trascenden no seu legado oral e sonoro, dilúense de a pouco e mudan
en contacto con outros contextos e
identidades. Porén, a música e o xogo
son quen de manter, aínda no seo
dese proceso de mudanza, todas as
propiedades dun canto, dun ritmo ou
dun brinquedo que naceu da xente e
para a xente, neste lugar, entre nós. E
aínda que non cantamos hoxe como
cantabamos antano nin xogamos xa
da mesma maneira, algo hai de inmutábel, de intemporal, mais tamén de
espontáneo, na presada de cantigas,
de contos e de romances que recolle
este volume, editado pola Asociación
de Gaiteiros Galegos, en colaboración
coa Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia.
Despois do éxito dun traballo
anterior, decidado ao ciclo do Nadal, esta produción –realizada
no estudo Casa

de Tolos, en Gondomar–, recolle catorce temas en que sobrancea a idea
do xogo como vehículo transmisor
da cultura e do folclore. Un xogo que
é, tamén no transo dos cero aos tres
anos, un elemento indispensábel
para a adquisición de capacidades
físicas, sociais e cognitivas. A posta
en valor dese rico patrimonio cífrase nunha selección de cancións, na
súa maioría tradicionais, recollidas
de cancioneiros de referencia como
o Cancioneiro Popular Galego, de
Dorothe Schubart e Antón Santamarina, ou o de Torner e Bal y Gay;
á beira achamos pezas procuradas
especialmente para este disco, como
é o caso do tema Arao –aprendido na
vila de Aldán, en Cangas, e interpretado aquí pola señora Carme– ou a
música de Media volta nas voces de
Leilía –recuperada no lugar de Laxoso, Pontecaldelas.
A narratividade, a adiviña e a repetición acumulativa son, en case
todas as tradicións, características
comúns aos cantos e aos relatos pertencentes ao universo dos máis pequenos. Ocorre así en Pelo Gato 24,
nas pezas arranxadas e adaptadas,
na súa maioría, por Paulo Nogueira
e Magoia Bodega, autores tamén do
Conto da Muiñeira de Chantada,
que pecha o disco. Un rico espectro
instrumental (gaitas, requintas,
zanfonas, cunchas, pandeiro, clarinete, trompa, saxo, piano, violín,
guitarra, acordeón e percusións
varias) tece este percorrido que se
concreta na voz de destacados solistas e grupos galegos, como Fuxan os
Ventos, que cantan 25 mentiras, a
charanga Vai de baile, interpretando
con Xurxo Souto á cabeza O paraugas do Xosé, ou a as pandeireteiras

de Leilía, canto e pandeireta de Media volta. O límpido dicir de Sonia
Lebedynski en Xan de Outeiro, e
con Mercedes Arribe, na fermosa
Madrugaba; Xabier Díaz, o cego do
romance O conde cego, e a Señora
Carme, no xa citado Arao, completan, canda o dúo Migallas, a nómina
de intérpretes vocais desta coidada
produción de 64 páxinas, con deseño
e ilustracións de Quin Alborés.
“É curioso, e á vez esperanzador,
que as novas tecnoloxías (televisión,
videoxogos…) que son en parte responsábeis do abandono dos xogos
tradicionais, poidan ofrecer asemade unha vía para o seu fomento”, sinálase no limiar deste volume, que
inclúe, no CD, unha pista con datos,
fotos e playbacks, e un DVD que ofrece un documental explicativo cunha
selección de xogos populares e tradicionais (as bolas, a buxaina, o río
verde, o burro…), un como se fixo a
gravación e un capítulo de extras con
videoclips das cantigas e dúas pistas
de audio. Unha páxina web (www.pelogato24.com) con diversos materiais
completa esta banda sonora para o
xogo que logra incorporar, nun ambicioso formato, unha parte capital, e
moitas veces esquecida, da tradición
e da cultura galega.
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Materiais
COLECCIÓN TARTARUGA/Letras Miúdas
(Editorial Galaxia/Secretaría Xeral de Igualdade, reedición en 2008)

Figura xa entre os clásicos da literatura infantil e xuvenil en galego. A colección Tartaruga de Galaxia, reeditada en 2008 coa colaboración da Secretaría Xeral de Igualdade, retoma cinco títulos daquela achega que viu a luz
entre os anos 1985 e 1988. Vinte anos despois a vixencia deses textos, os
máis deles en verso, renóvase coa ollada das cativas e cativos de hoxe.
Entre os títulos da colección Tartaruga figuran dúas creacións de Palmira G. Boullosa, mestra e e especialista en literatura de tradición oral, Premio
Merlín de Literatura Infantil e Xuvenil e Premio Eusebio Lorenzo Baleirón de
poesía. Falamos de Adiviñas e Arrolos, métricas populares e rimas consonantes para uns versos inmediatos, que rebordan ecos da tradición oral galega.
Tamén dous títulos son os que incorpora Antonio García Teijeiro á colección, un dos principais autores da poesía galega para nenas e nenos, que asinou obras tan fundamentais como Na fogueira dos versos, gañadora tamén
do Premio Merlín e incluída na lista de honra do IBBY no ano 1997. En Coplas
e Aloumiños, que se publicaron orixinalmente en 1987, áchase o estilo sinxelo
pero profundo deste poeta vigués, referente da literatura infantil en lingua
galega.
Completa a reedición de Tartaruga, ilustrada por RuAn, un título de David
Otero Fernández, mestre e escritor estradense, animador cultural e integrante dos movementos de renovación pedagóxica. Falamos de Por se che pasa, o
único dos cinco libros que opta pola estrutura do relato e que propón ademais
espazos en branco para que sexa a nena ou o neno quen complete o nome dos
protagonistas, o lugar e mesmo algunhas das accións.

O AÑO PITAÑO/Letras Miúdas
(Espiral Maior/Secretaría Xeral de Igualdade)

O año pitaño é un poema do libro Roseira do teu mencer, de Xose Mª Álvarez
Blázquez, o poeta, narrador, historiador e arqueólogo vigués que en 2008 foi o
protagonista do Día das Letras Galegas. Roseira do teu mencer, dedicado na
altura á súa filla Colorín e verdadeiro volume precursor da literatura infantil en
lingua galega, é un prodixio de tenrura e amor, un libro que reborda ilusión polo
que vén, cunha linguaxe accesibel para nenas e nenos pero co selo de riqueza
expresiva que amosou Álvarez Blázquez no resto da súa obra poética. Para conmemorar este autor e integrar as crianzas nesta celebración de noso, a Secretaría Xeral de Igualdade coeditou con Espiral Maior estas páxinas, ilustradas
por Isabel Pintado na colección Letras miúdas, e nas que se relata a historia d’O
año pitaño. “O año pitaño/vai no paraño/A cabuxa luxa/ marchou onda a bruxa./
O gato cegato/ fuxiu ao burato”. Unha oportunidade para que pequenas e pequenos se estreen na sonoridade e no ritmo deste grande e aínda descoñecido
poeta, sabio do noso tempo.
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COLECCIÓN CEMPÉS/Letras Miúdas
(Secretaría Xeral de Igualdade/Baía Edicións)

Letras miúdas medra con esta achega de Baía Edicións en colaboración
coa Secretaría Xeral de Igualdade. Estamos a falar da colección Cempés, da
que se publican dous títulos: Carolina e os caracois, de Arturo Iglesias e Xosé
Tomás, e A casa redonda, de Paula Carballeira e Manuel Uhía. Con atractivas
ilustracións de Xosé Tomás, fotografías de bonecos e escenarios realizados
con pasta pintada, Carolina e os caracois é un relato en verso, a descuberta do
mundo dunha nena de dous anos, a través da singular e estraña figura dun caracol. Cores, formas, novas realidades… danse a man neste simpático contiño
de Arturo Iglesias no que sobrancea o valor da diversidade, en todas as súas
dimensións.
A casa redonda, por outro lado, é unha celebración da independencia das
crianzas, cifrada nunha prosa que engaiola e na que se advirte a capacidade
contadora da súa autora Paula Carballeira. É unha reflexión tamén sobre os
espazos, sobre a seguranza que outorga o colectivo pero tamén sobre a necesidade de desenvolver unha percepción e unha ollada propia sobre as cousas xa
desde a infancia. O conto, protagonizado pola cativa Watipi, ambiéntase nunha
paraxe ártica pero, tal como sabemos ao seu remate, non hai fronteiras para a
ollada dunha pequena porque o mundo enteiro é a nosa casa. Unha fermosa lección de coñecemento e liberdade, que acompañan os debuxos de Manuel Uhía.

COLECCIÓN PIMPÍN POR AQUÍ NON VIN					
(Editorial Galaxia/Secretaría Xeral de Igualdade, 2008)

Dúas longas secuencias, dous fitos no calendario estacional galego que
son, ao tempo, dous títulos da colección Pimpín por aquí non vin: o Samaín e o
Magosto. A editorial Galaxia, en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade da Vicepresidencia da Xunta, tirou do prelo, no outubro pasado, estes dous
pequenos volumes que achegan material novo para as aulas 0-3. Libros pero
tamén xogos, porque nas oito páxinas despregábeis e ilustradas, as crianzas
poderán descubrir un mundo de obxectos, imaxes e personaxes que estimulan
a súa percepción da contorna, a súa atención, a memoria e a descuberta de
novos elementos.
Editados en pasta dura, ao coidado de Francisco Castro, os dous relatos
presentan unha estrutura similar. Por unha beira a longa secuencia de acontecementos e protagonistas, que as nenas e nenos irán coñecendo a medida
que abren o libro. Polo outro lado os elementos focalizados, extraídos do conto, co seu nome á beira (os ourizos, o tambor, a empanada, o gaiteiro, o can,
o castro, o calacú…) e unha serie de preguntas que sitúan e definen senllas
celebracións e as situacións que xeran: “que leva na man a nena que vai vestida de fada?”, “saberías facer un cucurucho como os que hai nos debuxos?”,
“os calacús están rindo. Pensas que poden dar medo ou é todo de broma”?, e
sobre todo “onde vai o Pimpín”, o paxariño que lle dá nome a colección e que,
para diversión das crianzas que andan á súa procura, agocha o peteiro entre as
limpas e divertidas ilustracións de Jacobo Fernández.
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Xesús Ferreiro

Cómo favorecer el desarrollo emocional y social 		
de la infancia. Hacia un mundo sin violencia
Martínez López. Miguel C. (2005): La Catarata
prosocial: o altruísmo imposíbel, o egocentrismo, a violencia innata e os nenos saen
así. Partindo destes, e dunha
ollada breve ao xeito de criar e
educar nenos e nenas noutras
sociedades prosociais, fundamenta, analiza e fai propostas
para favorecer o seu desenvolvemento desde unha óptica
cooperativa.
Presentamos un texto
da autoría do profesor
Martínez López, especialista en educación infantil e con
experiencia sobre educación
para a paz e a non violencia,
a mediación e os dereitos
humanos na Comunidade
de Madrid. Ademais, o autor
conta con outras publicacións
como Aprender a jugar, aprender a vivir, Juego y canciones
de siempre para ser siempre
amigos ou o máis recente Cómo
abordar los pequeños y grandes
conflictos cotidianos ¿Qué puedo hacer?
O libro está dirixido a profesionais da educación infantil e a pais e nais, mais tamén a
aquelas persoas que pretendan
no futuro calquera das dúas
cousas ou as dúas. Propoñémolo para a súa lectura demorada,
xa que convida a volvermos a
el unha e outra vez polo moito
que se extrae en cada unha das
viaxes. Por este motivo, merece
un espazo destacado no andel
da nosa biblioteca para ler, entender e favorecer a evolución
socioafectiva das crianzas no
día a día.
Na introdución o autor xa
nos sitúa ante os prexuízos
que dificultan a educación

O volume estrutúrase en
sete capítulos –a xeito de
sete máximas– que son independentes entre si, mais que
están entrelazados. Compleméntase cunha introdución,
como xa se apuntou, e un oitavo capítulo co título xenérico
de Manifestos, en que recolle a
síntese dalgúns dos documentos máis relevantes a favor da
infancia dos últimos decenios
no noso contexto: Declaración
dos dereitos do neno e nena,
Código da autorregulación
sobre contidos televisivos e
infancia, Manifesto de Sevilla
sobre a violencia, Manifesto
de Valencia sobre a violencia,
Manifesto do Naeyc sobre a
violencia na vida dos nenos e
nenas, Manifesto 2000 para
unha cultura de paz e non
violencia, Directiva europea
“televisión sen fronteiras”,
Manifesto contra a telelixo,
Convenio sobre principios
para a autorregulación das
cadeas de televisión, Manifesto sobre o xogo e o xoguete…
Non tiraremos da súa lectura
illada receitas máxicas para
fomentar a cooperación e a
non violencia nas nosas aulas
e familias xa que precisa dun
exercicio de lectura reflexiva

e demorada de conxunto para
lle tirarmos proveito.
De nos mergullarmos nos
capítulos de contido, fixamos
a nosa atención particularmente en tres, Crear lazos
afectivos e físicos entre pais e
fillos durante o tres primeiros
anos, Recoñecer o xogo como
unha actividade necesaria para
a aprendizaxe e a integración na
sociedade e, finalmente, Evitar
o castigo. No primeiro dos citados afonda no apego como
base dese vínculo axustado
imprescindíbel para un bo
desenvolvemento infantil, na
necesidade de termos en conta
os sentimentos do neno e da
nena e de os valorarmos, así
como a de favorecer a autoestima como elementos básicos
para construír unha personalidade autónoma. No segundo
analiza o xogo como elemento
substancial da simbolización
e da interacción-socialización. Finalmente, no capítulo
Evitar o castigo fai fincapé na
necesidade de limitar o castigo como maneira de relación
co neno ou coa nena, para centrar o interese no fomento do
control, o aproveitamento das
situacións de conflito como
momentos de aprendizaxe ou
a negociación como elemento
para traballar a responsabilidade dos seus actos.
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ñecidos para nós… (Os teus
avós xa van concretando: tes
os ollos do teu papá e a boca da
túa mamá)”.
Este
traxecto
vital,
proxectándose cara ao futuro, toma, se for posíbel,
maior dimensión coa desaparición do pai do autor no
intervalo recollido no diario, un feito que incide no
resultado de acharmos un
texto ateigado de linguaxe

Diario dun pai acabado de nacer
Alvarellos Casas, H. (2008): Vigo, Xerais
O xornalista e escritor Henrique Alvarellos
ofrécenos un texto do íntimo, a xeito de diario, que
comeza no momento en que
coñece que vai ter descendencia. A partir del debulla,
nunha crónica descontinua,
pensamentos, reflexións e
vivencias que vai experimentando co feito de ser
pai, na relación co fillo e coa
paisaxe, cos tempos e cos
espazos vitais, na ledicia
e na desesperanza…, á vez
que recolle as decisións que
toma xunto coa nai para a
educación do novo ser.
Tomando o mes de abril
como limiar, reivindica o rol
do pai como coprotagonista
na crianza do fillo para se
afastar do de simple observador, á vez que describe “as
medras” ou os avances. Sérvenos como exemplo o 6 de
abril de 2003: “Pablo comeza
a mirar a súa man dereita,
a descubrila. Xa bota un bo
anaco tranquilo observando
luces, obxectos, movementos.
Fai voos de gaivota en debuxos
coas mans, paisaxes que traza
ou imaxina ou inventa desco-

poética onde verte ledicias
e dor e en que resume cinco
anos en que, en palabras do
autor, “vin medrar e gocei con
este novo e marabilloso homiño, que pasou de bebé a neno
que xoga sempre, cansa a todos, e nunca acouga”.
Da súa lectura pais e
nais, fundamentalmente,
podemos extraer que somos
os elos dunha longa cadea a
través da cal se transmite
a vida mesma, creando, vivindo e desaparecendo. Así,
o feito máis marabilloso que
se produce na nosa existencia é poder dar vida, mais éo
máis, se couber, acompañar
o novo ser na descuberta do
contorno, dándolle pautas
e normas para interpretar o inmenso mundo que
ten por diante, co grande
obxectivo de sermos referentes afectivos seguros,
para alén de lle cubrirmos
as necesidades primarias.
Velaquí os contidos do libro
que recomendamos.
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López Sánchez, F. –coord.- (2007):
Barcelona, Graó

O educador ou a educadora infantil ten un
papel relevante na detección
de situacións de risco social
ou que ameazan o benestar
da infancia; é por iso que a
escola infantil, como institución, é un observatorio
privilexiado desde o que coñecer a evolución de nenos
e nenas. Este “observatorio”
pode ser, en innumerábeis
ocasións, un facho que achegue luz a determinadas problemáticas ás que se enfrontan nenos e nenas no ámbito
privado e que ficarían neste
de non acudiren á escola.
O libro que propoñemos
para ler devagar está coordinado por Félix Sánchez,
profesor da Universidade de
Salamanca, e nel colaboran
case vinte autores e autoras
máis de diferentes universidades. Estruturado en trece
capítulos, onde aborda distintos aspectos relacionados
coa infancia, aínda que non
de exclusiva natureza escolar,
contempla as situacións máis
comúns ás que se enfronta no seu quefacer diario o
educador ou a educadora infantil nos diferentes ámbitos
onde exerza a súa profesión:
as inseguranzas de nais e pais,
os medos de nenos e nenas, os
conflitos, as relacións de amizade, tipoloxías de familia, os
nenos e as nenas adoptados na
escola infantil, o traballo edu-

cativo con infancia enferma,
sexualidade e infancia, familias
maltratadoras, abusos sexuais,
a familia enferma e os nenos e
as nenas, os vínculos interxeracionais cos avós e coas avoas e o
papel da escola infantil ante a
exclusión social da infancia.
Dálle relevancia ao rol da
persoa educadora na consideración de nenos e nenas,
das súas necesidades físicas,
cognitivas, sociais e afectivas
e na relación coas familias.
O pouso desta importancia
impregna o texto como un
fío condutor, concedéndolle
unha dimensión ampla. Non
outra cousa é criar e educar
nenos e nenas: socializar, pór
normas e límites e valorar
esforzos, fomentando a autonomía e a autoestima como
elementos imprescindíbeis
para lograr persoas sas. A isto
debemos contribuír paseniñamente, e é oportuno facelo
desde a reflexión a que nos
convida este libro.
Aínda que está dirixido a
educadores e educadoras, pode
ser útil para outras persoas xa
que o seu estilo sinxelo permite recomendalo ao público en
xeral e ás familias en particular, mais non foxe dunha breve
fundamentación. Outro dos
acertos do texto é, tal e como
sinala na contracapa, que “inclúe propostas para encamiñar
as distintas situacións e axudar a definir cal podería ser a
intervención educativa máis
axeitada”, ademais de conter
bibliografía comentada nalgúns dos capítulos.

Cousiñas

A

importancia de reforzar a dimensión comunicativa do galego en contextos vivos como a
escola leva consigo a necesidade de dotar o profesorado de materias educativos que lle permitan
valorar a lingua galega como unha ferramenta de comunicación e traballar a comunicación en galego dos nenos e das
nenas.
A escaseza de material educativo en lingua galega para
o primeiro ciclo de educación infantil é unha constante que
é preciso romper e é neste contexto no que a Secretaría xeral da Igualdade asume o compromiso de cambiar esta tendencia promovendo a elaboración de materiais en distintos
soportes e proporcionando ás/aos profesionais materiais
educativos que lles permitan normalizar a utilización do
galego nas escolas infantís.
A colección Cousiñas, que agora presentamos, elaborada por Galitoon, coa participación da Secretaría Xeral da
Igualdade, é unha colección de material audiovisual deseñada especificamente para nenos e nenas de 0 a 3 anos,
que consta de catro DVD que se corresponden coas catro
tempadas que integran a colección.
A través dos catro títulos Obxectos cotiás, Instrumentos musicais, Os animais e Formas e cores, os personaxes de
Cousiñas, Raquel, Tolín e Basilio pretenden achegar a nenos
e nenas algúns elementos e obxectos que forman parte do
seu contorno inmediato, aprendéndolles a identificalos, a
coñecer as súas características, as súas formas e cores.
Aprenden, igualmente, a coñecer distintos instrumentos musicais e a vivir o feito musical, identificándoo como
un medio de expresión, a través de nanas, de ladaíñas e de
cancións e a experimentar coa produción propia de sons.
Serve tamén esta colección para se achegaren ao mundo
dos animais, coñecendo e identificando algúns animais domésticos e espertando a curiosidade, o coidado e o respecto
cara a eles. E xa no último título, aprenden a identificar e a
experimentar con formas e cores e a estabelecer relacións
de correspondencia e clasificación.
Cada un dos catro títulos van acompañados de cadansúa unidade didáctica con suxestións para as persoas profesionais traballaren na aula.
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