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Falamos da escola
Un novo programa interxeracional de Afundación que se insire na
liña estratéxica
“O valor da experiencia” da área de Envellecemento Activo

ctivos dos nosos programas interxeracionais son:
•

Que as persoas maiores lle
mocidade os coñecementos e
adquiridos ao longo de toda
tempo que se enriquecen do
xente nova e se favorece o
mutuo.

•

Que os mozos e mozas se beneﬁcien do legado
e da experiencia das persoas maiores, que
os coñezan e comprendan mellor, dialoguen e
cooperen con eles, favorecendo o respecto
ás persoas en todas as etapas da vida.

•

Que a comunidade educativa incorpore novas
modalidades de aprendizaxe, que aproveiten
a experiencia das persoas maiores, fomenten
o diálogo, a cooperación e o entendemento
entre as distintas xeracións.

transmitan á
experiencias
a vida, ao
diálogo con
entendemento

Fálame da emigración

Falamos da escola

Os nosos socios
Voluntarios, alumnado e institutos colaboradores

•

Un total de 51 persoas maiores voluntarias
narrarán as súas experiencias escolares.

•

Máis de 350 alumnos e alumnas de 4.º de ESO e
1.º de bacharelato.

•

O IES Francisco Aguiar de Betanzos, impulsor
e
codeseñador
deste
proxecto
xunto
con
Afundación. É o centro educativo no que se
realizou
a
primeira
experiencia
piloto,
previa á posta en marcha do programa, coa
participación das persoas maiores voluntarias
do Espazo +60 Afundación de Betanzos.

•

Os IES Monte das Moas da Coruña, IES Frei
Martín Sarmiento e IES Xunqueira I de
Pontevedra, IES Saturnino Montoxo de Ferrol,
IES Illa de Sarón de Xove, IES Rosalía de
Castro de Santiago de Compostela e o Colexio
Padres Escolapios de Monforte. Todos apostan
con nós por abrirmos as súas aulas á
participación das persoas maiores. Iranse
sumando novos IES ao longo do curso nas

Afundación e o IES Francisco
Aguiar de Betanzos traballaron
no desenvolvemento dun piloto
no curso 2017-2018.
A educación como fío condutor do diálogo
interxeracional
vincula
maiores
e
alumnado.

Para que “Falamos da
“Falamos da escola” ten como
escola”

obxectivo favorecer o diálogo
interxeracional a través da experiencia escolar das persoas
maiores voluntarias e do alumnado participante para comprender
esas experiencias no marco da historia da educación en Galicia
•

A
narración
das
experiencias
escolares
e
circunstancias de vida das persoas voluntarias que
participan en “Falamos da escola”, nacidas nas
décadas dos anos trinta, corenta e cincuenta do
século pasado, favorece que os mozos e mozas se
fagan conscientes e valoren que o dereito á
educación universal é un logro moi recente do que
os maiores non puideron gozar.

•

A través das experiencias das mulleres maiores
voluntarias, e co soporte dos materiais didácticos,
fanse
visibles
as
dificultades
da
educación
feminina durante os dous primeiros terzos do século
XX así como os avances na igualdade.

•

Falar da escola favorece o diálogo e vincula
maiores e mocidade: desde a perspectiva histórica
que ofrece a relación interxeracional e a tensión
creativa de experiencias escolares e vitais tan
dispares, maiores e mocidade dialogan desde as súas
visións, acerca de cal debe ser o papel da
educación actual. As conclusións ás que cheguen

Recursos achegados
Afundación acehga a metodoloxía e os recursos
necesarios
Voluntariad
o +60

Experiencias escolares das persoas maiores voluntarias narradas
no primeiro encontro e materiais escolares: fotografías, libros,
documentación escolar...
Materiais didácticos sobre a historia
da educación para apoiar a preparación
dos encontros interxeracionais nas
aulas:

•

“Como
se
orixinou
a
escola
na
Antigüidade e que formas adoptou
desde a Idade Media á Revolución
Francesa”.

•

“Como se orixinou a escola na súa
forma contemporánea para entender
como a viviron as persoas maiores e
como
a
experimenta
o
alumnado
actual”.

•

Proposta
de
traballo
escolar
de
investigación
para
o
alumnado:
Metodoloxías
para favorecer o debate sobre o
“Experiencias participativas
que falan da escola”.
papel da educación e concordar propostas.

Materiais
didácticos

Metodoloxía

•

Fases do proxecto

PREPARACIÓN

Preparación no Espazo +60 Afundación
• Motivación ás persoas maiores voluntarias e
entrevistas para elaborar historia de vida
centrada na experiencia escolar.
• Apoio para preparar intervencións na aula.

Preparación no IES
•
O profesorado explica o proxecto e que faremos
nos encontros.
•

Introdución ao contexto social e histórico da
escola galega con material didáctico.

ENCONTROS INTERXERACIONAIS
1.º Encontro “Memoria da escola”

Os maiores narran as súas experiencias
escolares, sobre as que se establecerá un
diálogo e intercambio entre maiores e alumnado
e un debate final en grupos sobre a educación
antes e agora.

2.º Encontro “A escola contemporánea”
Traballo entre alumnado e persoas maiores, que
conxuntamente tratarán de realizar a súa achega
ao debate educativo desde a perspectiva
interxeracional e desde a tensión creativa de
experiencias escolares e vitais dispares.
Debaterán acerca de cal debe ser o papel da
educación contemporánea.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS OPCIONAIS
Traballos escolares de investigación
Seguindo a guía didáctica do material “Experiencias
que falan da escola. Proposta de traballo escolar”, o
alumnado realiza traballos sobre a experiencia
escolar dos maiores na súa contorna familiar.

“Materiais da escola de antano”
Alumnado e profesorado recompilan materiais
escolares para facer unha pequena exposición
escolar.

No 1.º encontro as persoas
maiores voluntarias narran as
súas experiencias escolares.
A qué escola asistiron, de que tipo era,
con que condicións materiais se atoparon
na aula, que temario se impartía e de que
xeito… Pero, tamén, se non tiveron a

No 2.º encontro maiores e alumnado
debaten sobre cal debe ser o papel
da educación
Maiores e alumnado teñen as súas propias ideas
acerca de cal debe ser a finalidade da
educación e a que debe contribuír. A través
dunha dinámica participativa farán as súas
achegas e a posta en común dos seus puntos de
vista.

Dossier: as persoas voluntarias

Francisco Presas
Francisco provéndunha familia moi humilde de Sada, estudou no
Colexio Querolt, dos 6 aos 11 anos, baixo o maxisterio dun “mestre
malo” que non dubidaba en aplicarlles castigos físicos aos nenos.
Os seus pais e algúns veciños apenas sabían ler e escribir e,
cando recibían unha carta, acudían a el. Desde ben pequeno foi moi
consciente de que a súa etapa escolar ía ser moi breve, porque na
súa casa necesitaban moito o diñeiro. Tras a morte da súa nai,
cando el tiña 6 anos, os seus outros sete irmáns tamén debían
aprender a ler e escribir. Como o propio Francisco di, el foi á
escola a saber as “catro regras”. En 1957 acudiu á Comandancia de
Mariña para obter o permiso para embarcar, e con apenas 12 anos
empezou a traballar no mar, nunha pequena embarcación do porto de
Sada pescando ao cerco.

Rosa Pereiro Castro
Rosa estudou no colexio de Busto, preto de Santiago, dos 6 aos 10
anos. Tratábase dunha das coñecidas como escolas de ferrado, unha
tipoloxía típica do século XIX, postas en marcha por parte dos
veciños nas zonas rurais para darlle resposta á insuficiencia de
centros públicos, e que funcionaban como escolas de tempada durante
o outono e o inverno, cando diminuía a intensidade dos traballos
agrícolas.
As escolas de ferrado eran atendidas por escolantes, mestres non
oficiais e con escasos coñecementos, que se ensinaban os rudimentos
fundamentais da lectura, a escritura e as contas básicas.
Chamábanse escolas de ferrado debido a que eran os propios pais os
que lle pagaban ao mestre en ferrados de trigo. Os pais de Rosa
eran foreiros, vivían nunha casa pola que lle tiñan que pagar aos
caseiros tamén en ferrados de trigo, polo que non lles quedaba
excedente para retribuír ao mestre, motivo polo que Rosa tivo que
traballar na horta do mestre para pagar a escola.

Pilar Fernández Andrade
A súa familia, orixinaria de Lourenzá (Lugo), asentouse na Coruña, no
barrio de Monte Alto, a finais dos anos cincuenta. O seu pai traballaba
como carpinteiro e non tivera oportunidade de ir á escola, polo que era
moi consciente do enorme valor da educación e sempre quixo que Pilar
estudase. En 1961, aos 4 anos, mandárona á escola da señora Sara, unha
escola non oficial na que esta muller impartía clases particulares nun
baixo. Posteriormente, foi á escola dunha muller moi coñecida en Monte
Alto naquel tempo, á escola da señora Flora, que impartía clases na súa
casa e na que os alumnos se distribuían polo corredor, por unha sala e na
propia cociña. A disciplina aplicábase con castigos físicos e de maneira
moi expeditiva, mais a pesares diso, Pilar refire ter aprendido moito
nesa escola. Despois de varios anos, a señora Flora díxolles aos pais de
Pilar que a nena valía para estudar, e así preparou o ingreso no
Instituto Eusebio Da Guarda usando a enciclopedia de 4.º grao.
Entrou no bacharelato e logo fixo PREU o primeiro ano do novo COU.
Despois tivo que facer o Servizo Social da Muller, obrigatorio para
calquera muller que quixese presentarse a unhas oposicións, de finalmente
estudou Maxisterio. Pilar dedicouse ao ensino durante toda a súa vida
profesional e como directora da Escola Infantil de Afundación Zalaeta.

José Toba Quintáns
José Toba afirma que estudou grazas a seu pai, ao cura e ao mestre
do pobo. Nacido nunha aldea da Costa da Morte, foi a unha escola
rural en Senande, Muxía entre 1958 e 1962. José era o menor de sete
irmáns, e alternaba a escola co coidado dos animais da casa. Naquel
tempo a única saída que había para os mozos do seu pobo era
traballar no mar ou a emigración, e el tiña moi claro que quería
“escapar da aldea”. Con oito anos presentouse a un concurso de
catecismo no que destacou pola súa memoria para lembrar oracións
que non entendía, o cal chamou a atención do cura e do mestre, que
convenceron os seus pais para que o mandasen a estudar. Esta
posibilidade para un neno dunha familia humilde do rural
significaba acudir ao seminario a Santiago, e así foi como José
subiu por primeira vez nun coche con 10 anos. Aí estudou, aprobando
todo para poder continuar, e ao rematar a secundaria tiña dúas
saídas: o Seminario Maior para facerse cura ou a Universidade de
Santiago.
Optou por este segundo camiño
e estudou filosofía, sendo
parte da primeira residencia
universitaria no Burgo das Nacións
e do 68 compostelán, onde
compartiu moitos momentos con
Ramón Villares, Vítor Freixanes ou
González Laxe.

José foi mestre de secundaria

Carmen Vizcaíno Pérez
Foi á escola unitaria para nenas de dona Trini en Baeza, Jaén de
1959 a 1965, unha escola unitaria na que había nenas de todas as
idades. Ao entrar sempre saudaban cun “Ave María Purísima” e
vestían uniforme, mandilón branco co nome escrito no peto
superior. A “formación política”, cos manuais oficiais do
franquismo, era parte das materias de estudo, ademais de rezos e
labores domésticas típicas da educación das nenas nesa época. Das
paredes colgaban unha foto de Franco, outra de José Antonio Primo
de Rivera e un crucifixo. Mais a mestra respectábaas e as alumnas
a ela, e non se aplicaban castigos físicos. En 1955 beneficiáronse
da axuda americana do Plan Marshall e recibían un vaso de leite
todos os días a media mañá.
Foi ao Instituto Santísima Trinidad de Baeza, nun edificio no que
impartira clases o propio Antonio Machado. Alí, ademais das
materias do currículo ensinábase Formación del Espíritu Nacional e
Enseñanzas del Hogar, só para as mulleres. Posteriormente, estudou
Maxisterio e como mestra fixo un gran traballo na alfabetización
de adultos en zonas rurais.

María Teresa Castañón Fraga
Estudou na escola das monxas da Caridade de San Xosé na rúa
Cancelas da Coruña ata o primeiro grao preparatorio. Pilar
empezou a ir á escola con 3 anos como un favor que lle fixeron as
monxas á súa nai. Lembra que había sete relixiosas que non tiñan
o título de mestras, mais aínda así exercían como tales. O
horario era de 9,30 a 12.00 h polas mañás e polas tardes de 15.00
a 17.00 h de luns a venres; os sábados e domingos tiñan que
asistir obrigatoriamente á misa.

No centro había unha directora, unha encargada da limpeza e as
outras 5 repartidas nunha clase para maiores e outras para as
pequenas, cun total de 40 alumnas. Polas mañás facían labores de
memorización, contas e ditados, e polas tardes, lecturas e
labores. Podían comer alí, xa que lles servían os menús na cociña
económica da Coruña. Pilar lembra que un dos castigos que lles
aplicaban consistía en fregar as escaleiras.
Estudou nesta escola ata os 12 anos, cando a
súa nai a mandou a un taller de costura ata
os 15 anos. Ao principio comezou como nena
dos recados e despois, como aprendiz.

Pilar Fraga Iglesias
Pilar foi á “Escola do Carme” en Agolada, cunha mestra particular a
carón da súa casa, nunha escola que tiña os cristais rotos e buratos no
chan. Todo o memorizaban cantando, desde as táboa de multiplicar, aos
ríos ou os catecismos. Tamén aprendían coa Enciclopedia Álvarez de 1.º,
2.º e 3.º graos. Despois fixo as probas de ingreso para o bacharelato e
foi a Lugo a estudar, para o cal os seus pais tiveron que buscarlle
unha casa para vivir. Despois fixo a reválida e logo Maxisterio.
Como mestra, o seu primeiro destino foi en Navia de Suarna, nun
contorno no que a única casa que tiña luz eléctrica e baño era a súa; o
propio Alcalde a advertiu de que aquela era “a peor escola de Lugo” e
que “non había durar nin 15 días”, mais Pilar estivo dous anos dando
clase alí, nunha escola unitaria e cuns nenos que lembra con moito
agarimo. Para chegar á escola desde a súa casa, tiña que atravesar o
monte camiñando durante tres horas diarias e durante o inverno
atravesando a neve. Alí comezou toda unha vida dedicada ao maxisterio.

Joaquín Loncan Ester
Joaquín foi á escola de primaria de Pozán de Vero (Huesca) dos 6 aos 12
anos, nunhas condicións moi precarias e sen apenas medios. Entre moitas
anécdotas, Joaquín lembra que, tendo 10 anos de idade, levoulle ao
mestre un coello en pago polos seus servizos, mais, como o mestre era de
orixe urbana, foi o propio Joaquín quen llo tivo que matar. Despois da
escola, Joaquín estudou nunha academia particular e aos 15 anos emigrou
a Arxentina cos seus pais. Comezou a traballar como aprendiz na oficina
dunha sociedade que administraba as propiedades das familias máis
influentes de Bos Aires.
Pola noite estudaba, sempre en colexios públicos que daban todo tipo de
facilidades, e en 1960 conseguiu o título de perito mercantil, grazas ao
cal tivo acceso a mellores empregos, nunha fábrica alemá de tractores,
noutra francesa de champaña como contable e encargado da administración,
e en 1968, nunha empresa metalúrxica, ata que en 1972 se instalou en
Pontevedra casado cunha galega.

Emilio Santiago Santos
De pequeno Emilio foi á escola no seu pobo en Santa Croya de Tera
en Zamora, entre
1956 a 1957 nunhas condicións moi precarias.
Lembra que tiñan un só libro para todos, e que se herdaba de irmán
a irmán. Despois desta primeira experiencia, Emilio estivo nun
internado relixioso ata os 15 anos, que describe como “unha
experiencia moi traumática”, xa que recibían unha educación moi
estrita e autoritaria, con castigos físicos, e na que recibían
adoutrinamento no nacional-catolicismo, a ideoloxía oficial do
franquismo. Emilio lembra que todos os días os erguían ás cinco da
mañá e que, cando saían ao recreo, cantaban o “Cara al sol” co
brazo en alto. Entre os castigos que lles aplicaban, estaba o de
soster un libro en cada man cos brazos en cruz, aguantar cun
garavanzo debaixo de cada xeonllo e moitas veces sen comer e sen
cear.
Aos 15 anos Emilio regresou á aldea e ante a falta de perspectivas
económicas, marchou a Suíza, onde finalmente desenvolveu toda a
súa traxectoria laboral.

Datos para a reflexión

Datos para a reflexión
As prioridades da educación a principios do século XX
Os retos da educación na primeira metade do século XX aínda eran conseguir
erradicar o elevado analfabetismo da poboación e formar o maior número posible de
nenos e nenas, especialmente nas zonas rurais e entre os que pertencían ás familias
con menos recursos económicos.
Evolución das taxas de analfabetismo desde a creación do sistema
escolar
Saben ler e escribir
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2%

1%

98%

99%

Mulleres

Homes

29%

42%
56%

63%
81%

94%

71%

58%
40%

33%
4%
Mulleres
Ano 1860

14%
Homes

Mulleres
Ano 1900

Homes

Mulleres

Homes

Ano 1940

Elaboración propia a partir de diversas fontes (1)
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Datos para a reflexión
A incorporación das mulleres á educación
As mulleres estiveron excluídas historicamente do acceso á
educación en boa parte do século XX, só 14 de cada 100
estaban
alfabetizadas
en
1900,
relegadas
ao
ámbito
doméstico e excluídas de moitas profesións consideradas
masculinas:
arquitectas,
condutoras
ou
médicas
eran
palabras que ata hai pouco non existían.
No século XIX había escolas de nenos e escolas de nenas,
mais o habitual era que as familias non enviasen ás nenas á
escola. A escolarización feminina foi moi lenta e limitada
ao ensino primario ata 1910, no que se aprobou unha Real
Orde que permitía que as mulleres se matriculasen no ensino
secundario e na Universidade sen necesidade de ter que
pedir un permiso especial do Ministerio de Instrución
Pública.

A incorporación das mulleres á educación foi lenta e
progresiva, e no actual contexto democrático mostran un
mellor
aproveitamento
das
oportunidades
educativas
e
mellores resultados que os homes en case todos os
indicadores, que, non obstante, non se traducen en mellores
oportunidades laborais.
•

O 54 % do alumnado matriculado en 2016 nas universidades

Datos para a reflexión
Que diferenzas hai desde o punto de vista educativo entre maiores
e mocidade actualmente?
A universalización da educación
accesible a todos os nenos e nenas
é un logro moi recente no noso
país que se alcanza a finais da
década de 1970 e do que non
puideron gozar as persoas maiores.
Os
resultados
educativos
foron
mellorando para as xeracións máis
novas, mais pódense observar as
enormes diferenzas que reflicten
63 a
as 100%moi
escasas
oportunidades
33 a
67as
educativas
que
tiveron
37
13,1%
90%
26,9%
xeracións maiores.

•

Aínda na actualidade 5 de cada 100 persoas
entre 83 e 87 anos non saben ler nin
escribir, e o 41 % non tiveron oportunidade
de completar ningún estudo, fronte ao 1 % das
persoas entre 33 e 37 anos.

•

A formación técnica e os estudos superiores
foron un privilexio ao alcance de moi poucos,
de tan só 4 de cada 100 persoas entre 83 e 87
en comparación con 27 de cada 100 persoas
83 a
entre73
37ae 39 anos
4%
8,2% 77
87
17,5%

80%

37%

70%
60%

32,3%
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40%
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30%
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20%
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Estudos superiores
Estudos secundarios
Estudos primarios
Sin estudios
Analfabetos

19,46%

1,05%
0,36%

6,54%

1982/1986

0,88%

6,50%

1952/1956

21,9%
1,5%

5,1%

1942/1946

1932/1936

A comparación coas persoas nadas entre 1982 e 1986 débese a que empregamos datos do último censo de 2011, que
nese momento tiñan entre 25 e 29 anos e xa completaran un ciclo do seu itinerario educativo regrado.

Datos para a reflexión
Fontes estatísticas
(1)

Resultados definitivos por provincias y resúmenes. Censo de 1860. Fondo documental del
Instituto Nacional de Estadística. Fondo documental do INE.

Clasificación de los habitantes de la población de hecho por sexo, estado
instrucción elemental. Censo de poboación de 1900. Fondo documental do INE.

civil

e

Tomo II, Volúmenes provinciales. Censo de población de 1940. Fondo documental do INE.
(2)

Mulleres matriculadas nas universidades galegas en 2016, Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria. Población de 16 y más años por relación con la actividad
económica, sexo y comunidad autónoma. Encuesta de Población Activa 2016

(3)

Poboación de Galicia por nivel de estudos e grupos de idade. INE 2018. Censos de Población
y Viviendas 2011. Resultados definitivos.
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