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oresultado da investigación sobre

a escola dQs nosos pais e avós ;
o

itA escala dos nasos pais e avós era sexista"

Propuxémonos facer unha re
collida de datos sobre diversos
aspectos da escala de antes. A
idea inicial xurdiu do naso profe
sor, que nos fixo unha proposta
para que recolleramos 'informa
ción sobre a escala dos nasos
pais ou avós. Nós temas nas na
sas mans os traballos realizados
polos nasos compañeiros e ca
material, imos describir moi bre
vemente como era a Escala dos
nasos pais e mesmo dos nasos
avós.
Ainda que non se pode falar de
edificios tal e como o entende
mos agora, podemos distinguir
dous tipos distintos: os pertene
centes ás escalas privadas e os
integrantes na rede pública.
Na maioría dos casos que revi
samos, á escala pública tiña un
edificio, de planta baixa e sen
ningún tipo de acondicionamen
too Non tiña calefacción, nen ser
vicios. Normalmente o edificio só
contaba cunha aula ande esta
ban xuntos tódolos nenas e ne
nas que ían á escala.
No casal da escala privada, te
mas que facer unha aclaración.
Este tipo de escala denomínase
así porque os nenas para asistir a
ela, tiñan que pagar, pero non
estaba legalizada, por eso a per
soa que impartía docencia do
cencia podía ser un mestre/a ou
simplemente unha persoa que
sabía máis que as outras, non
tiña por que ter ningún certificado
de estudios. Este tipo de clases
impartíanse normalmente na ca
sa desa persoa, nunha habita
ción ou tamén na cociña, xa que
normalmente era ande facía máis
calor no inverno.
A escala privada tal e como a
entendemos hoxe, constaba
duns edificios apropiados con di
versas aulas.
Estas escalas estaban normal
mente rexidas por monxas ou cu
ras, e eran masculinas ou femi
ninas.
Estes casos son mínimos por
que a maioría dos traballos reco
lIidos fan referencia á escala
rural.
O mobiliario era moi escaso.
Normalmente os pupitres eran

para dous, as mesas eran de ma
deira e cunha inclinación hacia
diante. Nesas mesas, moitas ve
ces había un tinteiro. A mesa do
mestre era máis grande. Ás ve
ces nas aulas tiñan unha tarima
para que o mestre poidera domi
nar tódolos ángulos da clase. A
aula tiña un encerado e un crucifi
xo e fotos de Franco e Xosé An
tonio.
En canto ó material, para escri-

Os libros máis
utilizados eran
o silabario
e as tablas
En algúns casos os
nenos máis grandes
axudaban ao
profesor
-'
bir os nenas usaban unha peque
na pizarra cun pizarrillo, ás veces
tamen escribían en papel cun
lápiz.
Os libros máis utilizados eran o
silabario, para aprender a ler e as
tablas para aprender as catro re
gias. Tamén se usaba o Catón, O
Quixote e unha enciclopedia que
resumía tódalas asignaturas.
A escala era de carácter unita
rio, o que quere dicir que nunha
mesma aula estaban tódolos ne
nas e nenas que ían á escala,
non había diferenciación de
anos, polo tanto só había un mes
tre que era o'que se encargaba
de impartir tódalas asignaturas.
Axudar o profesor

Nalgúns casos, os nenas máis
grandes e avanzados axudaban
ó mestre cos máis pequenos.
Eran características as visitas do
Inspector. Cando isto aéontecía
os nenas eran abrigados a ir á
escala máis limpos. O Inspector

facía preguntas que respondían
os alumnos máis avanzados. Va
lorábanse a arde e a disciplina
máis que os contidos propiamen
te de aprendizaxe.
Os nenas cando ían á clase,
cantaban o "Cara ó sol" e reza
ban ás mañás ó entrar, e ó sair, e
tamén palas tardes.
Os contidos impartidos na es
cala tiñan un carácter relixioso e
político moi marcado. A discipli
na rigurosa e a arde eran cues
tións moi importantes e que non
se descoidaban. Os obxectivos
dos alumnos que- ían á escala
non eran outros que os de apren
der a ler e aprender as catro re
gias. Debido ÓS tempos que co
rrían naquela época, que se po
de situar entre os anos cuarenta e
os sesenta, os contidos relixiosos
e políticos, estaban presentes na
escala e en tódolos ámbitos da
vida social. Por ese motivo era
importante levarse ben ca cura, e
se o mestre era unha persoa con
ínfluencia no pobo, tamén con el.
Nalgúns casos se os pais dos
nenas non tiñan a reputación
adecuada, os nenas podían sufrir
represalias na escala.
Os castigos eran moi frecuen
tes e podían ser de varios tipos:
de xeonllos con areas debaixo,
ou cos brazos en cruz e 'libros
neles, ou ben o mestre pegaba
ÓS nenas cunha regla ou coas
manso
Os horarios das clases podían
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Os castigos eran mol frecuentes e podían ser de varios tipos.

ba, era case sempre por razóns
xustificadas, como ter que traba
llar para axudar na casa ou por
enfermidade.
Os recreos, podían existir ou
non, dependendo dos horarios
das clases, pero non estaban es
tablecidos.

Os contidos impartidos na escola
tiñan un carácter relixioso
e poi ítico moi marcado
variar. En verdad tiñan un horario
de mañá e tarde. Cando a escala
quedaba lonxe da casa, os nenas
xantaban cerca de alí, xa que
non había 'comedor. Noutros ca
sos, os nenas acudían á escala
ás noites cando acababan de
axudar ÓS seus pais nos labores
do campo. A asistencia á escala
non era diaria, e cando se falta-

A escala dos nasos pais era
sexista e cuns valores que non
tiñan en moitos casos nada que
ver con obxectivos educativos.
Pensamos que a escala non
era o único ámbito con proble
mas, senón que se correspondía
coas características do contexto
político e social español da épo
ca. Agora a escala ten moitas

cuestións que superar, aínda que
hai algúns aspectos que afortu
nadamente se melloraron, pero
aínda hai moitas causas que se
poden cambiar.
De tódolos xeitos, hoxe en día
a escala ten problemas propios e
aínda que, evidentemente, está
moi influenciada pala sociedade
e ten algunhas características se
melli'mtes ás demáis organiza
cións, chegamos a conclusión de
que posee uns rasgos propios
que a diferencian doutro tipo de
organizacións. Pero éste é xa ou
tro tema que podemos comentar
noutro traballo.
Redacción dos traballos:
Conchita González Lamelas, Inés
López Pérez, Manuel López Ro
dríguez, Raquel Moreno Pérez,
Paz Ojea Ojea, Ana Isabel Lina
res Rodríguez, Inés Llanes Fer
nández, Belén García Vázquez,
Isabel Sobrado Farelo, Diana So
to Lucas, EsJrel/a Valcárcel Gon
zález, Celia Vilariño Quiroga.

La Región / 29

Martes. 9 de Junio de 1992

Na actualidade os alumnos de Maxisterio de Lugo
que presentamos estes traballos, temas moi
claro que é preciso avaliar críticamente todo o
proceso seguido, reflexioar sobre o que se fixo,
pensar alternativas.... Tr'8-la recolida de datos
sobre a escala dos nasos pais, a elaboración de
murais, libros para nenas, unidades didácticas,
e outros traballos que inicialmente presentamos
cada grupo ante os nasos compañeiros de clase,
e lago ante tódolos membros da Escala de Maxis
terio a través dunha exposición e dunha sesión
específica para explica-lo contido da mesma,
cremas preciso facer unha análise do sucedido.
Un dos aspectos, é o acontecidos nos distintos
grupos de traballo formados e que desempeñaron
diferentes funcións: coordenación, información,
preparación de material de exposición, etc...

"Parece irónico que
tendo case o título de
futuros mestres, non
sabemos nin cómo
empezar un traballo
en equipo"
"Si non se intenta
nunca imos cambiar
de método"
libres para desenrola; a nasa
imaxinación e creatividade que
se supón que como "mestres de
preescolar" temas que ter.
Outro dos pensamentos dos
grupos se plantexaba "como ter
contento o profesor". Ademáis as
súas propostas foron entendidas
de distinto xeito, así que cada
grupo foi por ande lIe conviu.
Por fin chegou o momento da
exposición e temas que decir que
non todo foi negativo. A pesar
das dificultades para organizar
nos as causas sairon bastante
ben, mellar do que se esperaba.
A experiencia resultou enriquece
dora, incluso poidemos coñecer
as ideas dos nasos compañeiros
e apreciar os traballos dos de
máis.

A avaliación interna
o naso equipo diseñou os ins
trumentos e o proceso para a
avaliacición. Despois de pasar
unha enquisa ós grupos e anali
za-los datos obtidos, presenta
mos as nasas conclusións.
Cuestlóns da enqulsa:
• ¿Cómo xurdiron as ideas para
traballar?
• ¿cómo se entenderon as cues
tións iniciais plantexadas na
asamblea?
• ¿Cómo vos plantexáchedes a
recollida de datos?
• ¿Cómo vos organizáchedes
para traballar?
• ¿Houbo debate no interior do
grupo?

• En xeral, ¿cómo valorades
agora a proposta do profesor?
• En xeral, ¿que opinades do
traballo en equipo?
Concluslóns. Para empezar po
demos decir que o sentimento
xeral dos alumnos era de certo
"agobio". Pensamos que nós non
temo-la culpa. Estamos afeitas a
coller apuntes e despois plasma
los nos exámes sen sacar nada
en limpo. E preguntámonos: ¿Es
ta é a verdadeira formación dun
futuro mestre? ¿Pensamos ca en
sino e trasmitir o que nos están
trasmitindo a nós, alumnos pasi
vos sentados nas sillas en busca
de información? ¿qué pasa, que
ridos mestres, cos procedimen
tos e actitudes que coa LOGSE
temas que levar ós nasos nenas

Resultado
"O tema era facer un traballo sobre a escola dos nosos pals".

seguir senda a mesma, ainda
que haxa moitas leis.
Outra das dificultades que ato
paron os grupos foi organizar a
actividade. Chegado a este pun

• ¿Xurdiron problemas, impedi
mentos?
• Se houbo conflictos, ¿cómo os
resolvíchedes?
• Fixéchedes unha posta en co
mún dos puntas recollidos? ¿Có
mo se levou a cabo? ¿Cambiá
chedes alguna causa tra-Io con
traste de ideas?

"Temas que cambiar moitas causas,
de feito podemos conseguir unha escala
mellar se a nasa formación é adecuada"
sen tela vivido nós?
Cambiar moltas cousas

• ¿Qué quixéchedes reflexar na
exposición?
• Despois da exposición dos
grupos na clase, ¿cómo replante
xáchedes a actividades?

Desde o naso punto de vista
temas que cambiar moitas cau
sas, de feito podemos conseguir
unha escala mellar se a nasa for
mación é adecuada. Senón, a for
mación das futuras xeracións vai

to, parece irónico que tendo case
o título de futuros mestres, non
sabemos nin cómo empezar un
trabal lo en equipo. ¿Qué imos fa
cer cando teñamos a sorte de
chagar a un colexio? posiblemen
te sigamos coa tradición na esca
la: traballo na aula e fora calquer
tipo de colaboración.
Debemos aprender a traballar

en equipo, a descubrir causas
entre todos, a valorar traballos
dos demáis, a estar abertos a
toda crítica constructiva. Oeste
xeito o naso traballo será.enrique
cido ~ a escala pode coller outro
significado.
Coordenador
~ Normalmente a organízación
do grupo consiste en ter un coor
denador que dirixa a actividade,
lago repartense as tarefas e co
mo sempre, houbo xente que "es
caqueou", e quizáis por ¡so se
renegue de facer trabal los en
grupo.
O que en principio podía ser un
inconvinte, tivo as súas ventaxas.
O tema era facer un traballo so
bre a historía da escala dos na
sos pais, non se sabía nin que
facer nin cómo plasma-lo. Pode
que o profesor tentara deixarnos

. A avaliación externa
A hora de facer un balance sobre o resultado da exposición feita
polos alumnos de terceiro de Maxisterio, guiámonos palas entrevistas
feitas ás distintas persoas despois de que éstas observaran esta
exposición.
En xeral, os resultados foron satisfactorios, existindo discrepancias
nalgúns puntos. A maioría dos encuestados, coincidían en que á
exposición era moí orixinal, e sobre todo interesante.
Este interés, viña provocado porque reflexaba dunha maneira clara,
sinxela e amena a diferencia da escala dos nasos pais coa escala
actual, ademáis, de axudar a formar unt,a idea crítica de como debe
ser a escala.
Orlxlnalldade

O que máls gostou da exposición fol o material recollido.

O que máis gustou da exposición foi a orixinalidade e os materiais
recollidos, recoñecendo o esforzo feito.
Esta exposición nun principio ía dirixida ÓS nenas, pero ante a
ímposibilidade de levar isto a cabo, expúxose en Maxisterio para que
os futuros profesores ti vesen una visión de como era a escala antigua
e poidesen transmitila ós nenas.
Cremas poder calificar esta experiencia como positiva, tanto a nivel
de realización, como de exposición, aínda que pensamos que existi
ron bastantes lagoas debido a que era a nasa primeira experiencia
neste campo.
Agradecemos a colaboración prestada tanto por parte do 110S0
profesor de Organizació'1 Escolar como por parte da Escala de
Maxisterio.

O resultado foi variado xurdiron .
desde programacións sobre a
historia da escala, hasta cantos,
maquetas, diarios a base de re
cortes ...
A pesar de moitos lamentos
que manifestamos, cremas que ó
final foi unha mostra de que <!an
do a situación o permite, pódese
desenrolar a creatividade. O que
está claro e que si non se intenta,
nunca· imos a cambiar de mé
todo.

Redactaron este traballo os alum
nos de terceiro:
Conchita González Lamelas
Inés López Pérez
Manuel López Rodríguez
Raquel Moreno Pérez
Paz Ojea Ojea
Ana ,. Linares Rodríguez
Inés Llanes Fernández
Belén García Vázquez
Isabel Sobrado Farelo
Diana Soto Lucas
Estrella Valcárcel González
Celia Vilariño Quiroga

o NOVA
111 Encontro de
Experimentación
e Innovación
Educativa
A Asociación Cultural "Es
cala Crítica", el M.R.P. "Escala
. Viva", el departamento de
Ciencias Experimentales da
Universidade de A Coruña, o
Seminario Permanente de For
mación Dinámica, o Axunta
mento e a Diputación de A
Coruña, ante a necesidade
que a dinámica social impón
sobre a formación dos profe
sionais da Educación para
acercarse a realidade social
más progresista convovan o
"111 Encontro de Proxectos de
Experimentación e Innovación
Educativa", en A Coruña do·7
ao 11 de setembro.
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Fomento da
lectura no
C.P. "Virxe
de Covadonga"

Para contribuir ao debate necesario sobor da
polémica xornada continuada no ensino expoñ"
mos a continuación un documento elaborado
pola Converxencia Intersindical Galega
(C.I.G.) e que foi remitido a todolos Movemen
tos de Renovación Pedagóxica, APAS, Asocia
cións de Alumnos/as e distintos sindicatos para a
súa discusión.

A lornada c,ontinuada
o

Documento elaborado pala Converxencia
Intersindical Galega (C./. G.)

No necesário estudo das dis
tintas modalidades de Xornada
Escolar a implantar deben estar
moi presentes as distintas pers
pectivas da Comunidade Educa
tiva e da sociedade en xeral ca
ánimo constructivo de atopar a
mellar solución para o ensino na
Galiza, entendido este como un
servicio público, evitando a dis
minución dos indicadores de cali
dade, discriminacións e desi
gualdades que puderan derivar
se ou intencións políticas de ca
rácter privatizador da oferta edu
cativa.
Nos últimos anos o debate so
bre a xornada continuada, deu
lugar a distintas iniciativas dentro
das que cabe destacar unha cir- '
cular da Consellería de Educa
ción pola que se dictaban ins
truccións para o curso 87-88, que
contemplaba a posibilidade de
adoptar a xornada continuada.
Actualmente o marco legal im
pide incremento o número de
centros experimentais sobre a
Xornada Continuada, sen embar
go durante o presente curso, per
mitiu-se de xeito irregular e clien
telista que varios coléxios implan
taran esta modalidade sen o pre
ceptivo informe favorabel do ICE.
O actual modelo de xornada
partida, en sesións de mañán e
de tarde, para alumnos e profe
sores, non é nen o único razona
bel, nen o mellar de entre os posi
beis. Outras experiéncias de Xor
nada Escolar no contexto euro
peo que o modelo vixente na Ga
liza e no Estado pode ser mello
rada.
Existen poderosas e sobradas
razóns oedagóxicas e labarais
para proceder a unha reflexión
social -que sobarda o estricto

ámbito docente- sobre a conve
niéncia e condicións para unha
posibel modificación de xornada
vixente.
Os horários escolares dos
alumnos e alumnas non deben
ser iguais para todos os niveis.
As distintas idades esixen trata
mentas diferenciados. Non se po
de confundir o horário lectivo dos
docentes ca presencial no cen
tro, ca do alumnado ou mesmo
ca de apertura e peche dun cen
tro educativo que en nengún ca
so teñen porqué ser coinci
dentes.
A posibel implantación da Xor
nada continuada non pode aco

Os horarios escolares non deben ser Iguals para todos
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nlvels.

ración de clases teóricas e prácti debe cumplir a Xornada Escolar
na Galiza. O modelo acordado
cas, a atención totorial, etc.
O modelo de xornada polo que será trasladado aos diferentes
ámbitos de negociación para a
se opte debe ser de aplicación
por igual aos centros públicos sua posterior tramitación lexislati
como aos concertados xa que en va con rango de Lei.
3.- Promoción dunha campaña
ambos os dous casos están fi
pública, avalada polos estudos
nanciados públicamente e de
pertinentes, ande se resalten as
penden da Consellería de Educa
ción que está abrigada a unificar . mellaras que supón a adopción
as condicións educativas dos desta medida para a formación
integral do alumno e o seu rendi
centros da sua competéncia.
mento académico.
4.- A decisión de implantar a
Requisitos mínimos
Xornada continuada debe, por
Desde a nasa perspectiva as suposto, englobar a totalidade do
condicións para unha progresiva ensino: tanto educación primária
implantación racional da Xornada e infantil, como ensinos medios.
5.- A administración garantiza
Continuada deben tender a ga
rantizar o seu carácter universal e rá a prestación dos servicios
complementarios, en mellares
unhos requisitos mínimos sen
que en modo algún signifique a condicións que na actualidade,
desaparición de servicios com suprimindo en todo caso a dobra
xe dos servicios de transporte es
plementários existentes como
son comedores e transporte es colar. O servicio de comedor
colar, imprescindibeis na maioría mantera-se nos centros ande ac
do país, Por todo isto, en defensa tualmente existe. Nos demais, a
Consellería deberá iniciar un plan
da educación e do naso estatus
PIofesional a CIG defenderá para de implantación deste servicio,
a implantación dunha xornada cuios prazos serán negociados
coas organizacións sindicais do
continuada, as seguintes condi
sector.
cións na sua aplicación:
6.- A Administración Educativa
1.- Un pronunciamento público
da Xunta de Galiza a través da garantizará para todo o alumna
Consellería de Educación sobre do sen excepGión, a asistencia as
a necesidade de modificación da actividades formativas gratuitas
que necesariamente a Adminis
Xornada Escolar.
2.- Reunión urxente cos secto tración debe organizar en horario
de tarde, cos medios necesarios,
res implicados, sindicatos, MRPs,
organizacións estudiantis e APAS con cargo aos seus presupostos
para decidir as condicións que e con persoal específico.

o modelo adoptado
debe ser o mesmo
para centros
públicos e privados
meter-se con critérios economi
cistas de aforro ou supresión de
servícios complementários, se
nón ca obxetivo expreso de me
llorar a calidade, dotar aos cen
tros de novas e mellores recur
sos. Tampouco pensamos que
deba estar condicionada polo
deseño da futura rede de centros
e a implantación da Educación
Secundária Obrigatória, polo
contrário debe ser un elemento
trascendental na mellara das
condicións de traballq, como un
ha fórmula para afrontar as cre
centes demandas de formación
continuada dos profesores e para
atender dignamente labores edu
cativas de enorme importáncia
como son, entre outras, a prepa-
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Este foi o segundo ano que
o C.P. "Virxe de Covadonga"
participou na campaña de fo
mento da lectura promovida
pala Consellería de Cultura.
Para participar hai que pre
sentarse a unha convocatoria
que ten lugar a finais de
curso.
.
Xa comenzado o curso co
ñécense os colexios seleccio
nados (un total de 100) e a
Consellería de Cultura envía
un lote de libros para a biblio
teca de cada un dos colexios
participantes: libros para os
alumnos/alumnas de cada un
dos cursos e mesmo otro ma
terial como pegatinas, cha
pas...... Ademáis a Conselle
ría de Cultura tamén progra
ma outras actividades como o
Concurso Literario de tema libre en galego.
Dito concurso celébrase en
primeira instancia a nivel de
centro, entregándose un pre
mio por ciclo. Estes traballos
de cada centro envíanse a
Santiago ande se realiza a fa
se a nivel de toda Galicia. Este
curso o segundo premio a ni
vel de Galicia foi para unha
alumna de Ciclo Medio que
cursa 4° de EXB no naso cen
tro, Marta Fernández López.
Outras actividades realiza
das dentro desta campaña de
fomento da lectura é o encon
tro dos rapeces e rapazas cun
escritor galego ca que pode-o
rán conversar.
· Polo que respeta a progra
mación que estamos a desen
volver este ano no centro po
deríamos salientar:
• Lectura dun mínimo de
dous libros dun xeito colecti
vo, adicándolle unha hora á
semán da clase de galego,
realizando actividades de ex
presión oral, escrita, dramati
zación,.... relacionadas ca
texto lido.
• As alumnas e alumnos con
feccionaron carteis nos que
inventaron slogans para ani
mar ós compañeiros e compa
ñeiras á lectura.
• Funcionou a biblioteca en
réxime de préstamo durante
os recreos para que as rapa
zas e rapaces puideran coller
libros para ler na súa casa. O
remate da súa lectura han de
cubrir unha ficha na que ten
que responder a distintos as
pectos relacionados coa lec
tura que fixeran.
AGUSTIN LAGOA FRAGA
(Coordenador)

Elaborado por:

.cr.

Nova Escola
Galega
Coordenan este número:

David Cortón
Eduardo Fuentes
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.

Mercedes González
Humor:

::5.

Beatriz Sarria



A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
Vostede é libre de:
- Copiar, distribuír, exhibir e executar a obra.
- Facer obras derivadas.
Baixo as seguintes condicións:
-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante.
Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

