Falamos da escola
O valor da experiencia
Aprendemos como se orixinou a escola na súa forma contemporánea para entender
como a viviron as persoas maiores e como a experimenta o alumnado actual
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PRESENTACIÓN
A finalidade deste material é axudar o alumnado, profesorado e maiores a comprender as orixes da escola e como chega ata
nós na súa forma contemporánea, para
fornecer ao proxecto «Falamos da educación» co contexto histórico que proporcione un marco para o diálogo interxeracional
e dar como resultado propostas de mellora
para a escola do século XXI.
Para traballar este material son necesarias
tres liñas de discurso paralelas e interrelacionadas.

1. Acontecementos e contexto histórico
que nos permitan comprender o panorama global de cada época, os sistemas
e réximes políticos e económicos
2. Principais fenómenos culturais de
cada época, pensadores e científicos
máis significativos que nos permitan
comprender as ideas dominantes de
cada época.
3. Situación da educación en cada época:
que tipo de escolas, que concepción da
educación e da forma de ensinar e institucións educativas.

Correspóndelle ao profesorado a tarefa de facilitar a comprensión dos acontecementos históricos e os fenómenos
culturais de cada época. Neste material
ofrecemos unha visión global dos principais fenómenos educativos de cada etapa
histórica.

Mestre de escola (A clase). Horemans, Jan Josef I.
A escea mostra unha escola típica do Antigo Réxime, na que
o mestre usa unha vara de disciplina para aplicarl un castigo.
©Museo Nacional del Prado
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INTRODUCCIÓN: ORIXES DA
EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA
A educación é de seu un proceso interxeracional de transmisión e aprendizaxe. Nesta
transacción circula o coñecemento, a experiencia, a lingua, a cultura, as habilidades
técnicas, os costumes...
Baixo o foco das ideas da Ilustración e do liberalismo, xurdiron no século XIX en Europa
os sistemas educativos modernos, baseados
na idea dunha educación universal –para
toda a poboación sen distinción de clase
social– pública, gratuíta –sufragada polo
Estado– e obrigatoria para todos os nenos
e nenas, co fin de alfabetizar a poboación,
favorecer a difusión do coñecemento, da
ciencia, da tecnoloxía e contribuír ao progreso económico, político e cultural dos
pobos.
O proceso de industrialización e o crecemento das cidades supuxeron un aumento
na demanda de escolarización para realizar traballos cada vez máis complexos que
dificilmente se podían aprender de pais a
fillos. A nova sociedade industrial necesitaba de traballadores formados e que dominasen a lectura e a escritura, o cálculo e
habilidades técnicas de todo tipo (Giddens
1991, 451).
No século XX, a pesar das enormes convulsións políticas que o sacudiron e de
dúas guerras mundiais, produciuse o maior
avance de toda a historia da humanidade na
escolarización de nenos e nenas e na consideración da educación como un dereito
fundamental. E así chegamos ao século XXI,
coa irrupción das novas tecnoloxías, de internet e da chamada sociedade da información, nun contexto de cambio social, económico, político e tecnolóxico acelerado
que presenta novos retos para a educación

que cuestionan os modelos da escola convencional.

debate non resolto e de plena actualidade.
Queremos incorporar a este debate unha
achega de novos argumentos desde a perspectiva histórica que ofrece o diálogo interxeracional. Maiores e alumnado porán novos argumentos enriba de mesa, para seguir
escribindo capítulos na historia da educación.

Así, estamos inmersos nun debate educativo permanente, nas rúas, nas portas dos
colexios, nos patios, nos institutos, nas universidades, no parlamento, nas empresas,
na prensa, nas redes sociais, nos parques e
nas prazas, nais, pais, empresariado, maiores, avós, nenos, nenas e adolescentes… un

Unha ollada rápida aos principais
acontecementos do século XIX e principios do XX
•

A guerra da independencia tras a
invasión francesa de Napoleón en
1808.

•

O pobo álzase contra os franceses
e combáteos con «guerrillas», organízase formando xuntas provinciais,
agrupadas, á súa vez, nunha Xunta
Central, que concluíu coa proclamación da Constitución de Cádiz
de 1812, que instaura a monarquía
parlamentaria, a abolición da Inquisición, dos señoríos feudais, a
supresión dos gremios e instaura o
dereito á propiedade privada individual.

•

Retorna o rei Fernando VII, derroga
a Constitución de 1812 e volta ao
absolutismo desde 1814 a 1820.

•

Prodúcese o pronunciamento militar do liberal Rafael del Riego que
restaura o legado lexislativo das
Cortes de Cádiz e dá lugar ao trienio liberal entre 1820 e 1823.
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•

O exército dos «Cen Mil Fillos de
San Luís», enviado en auxilio da monarquía de Fernando VII, instaurou
de novo o absolutismo entre 1823
e 1833, na chamada «Década ominosa».

•

Xorde o conflito dinástico entre Fernando VII, que pretendía facer raíña
á súa filla Isabel II, e o seu irmán don
Carlos de Borbón, que aspiraba ao
trono, e que deu lugar a tres Guerras Carlistas entre 1833 e 1876.
Os sectores tradicionalistas partidarios do Antigo Réxime agrupáronse
arredor de Carlos de Borbón.

•

Tras a morte de Fernando VII, sucedeuno a monarquía de Isabel II,
que abre un período de reformas
entre 1833 e 1868 apoiándose nos
liberais para facer fronte á Guerra
Carlista. Isabel II permitiu o avance
das reformas, como a a desamortización de Mendizábal que obrigou
á poxa dos bens da Igrexa en 1836
e supuxo a abolición legal dos foros,
a Constitución de 1837 que instaurou un simulacro de monarquía parlamentaria e, en 1847, a aprobación
da Ley de Instrucción Pública sendo
ministro Claudio Moyano.

•

A revolución de 1868, chamada a
«Gloriosa», provoca a caída da monarquía de Isabel II e a proclamación
dunha nova Constitución de 1869,
que establecía a monarquía constitucional como forma de goberno.
É nomeado Rei Amadeo de Saboya,
que abdica en 1873. Dá lugar a un
período coñecido como «Sexenio
revolucionario».

•

Proclámase a Primeira República
en 1873, que apenas durará un ano.

•

Restauración borbónica desde
1874 a 1923: un pronunciamento
militar acabou coa República e proclama rei a Alfonso XII de Borbón, fillo de Isabel II. Instáurase unha monarquía parlamentaria e o sufraxio
universal masculino en 1890, mais o
voto é controlado por unha serie de
«caciques» conseguidores, que manipulan os resultados, dando lugar a
un sistema de alternancia entre os
dous partidos dominantes á marxe
das eleccións: os liberais e os conservadores.

•

O réxime da Restauración entra en
crise e, en 1923, o Xeneral Primo de
Rivera protagoniza un golpe militar
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e instaura unha ditadura entre 1923
e 1930.
•

En 1931 celébranse eleccións municipais e, sorprendentemente, gañan as candidaturas republicanas
nas grandes cidades. Dous días máis
tarde, o 14 de abril, proclámase a
Segunda República e o Rei Alfonso XIII abandona España. O Partido
Galeguista promove a aprobación
do Estatuto de Autonomía de Galicia. Na II República sucédense varios
gobernos e en 1936, tras a vitoria da
candidatura do Frente Popular, que
agrupa socialistas e republicanos,
prodúcese o golpe militar e a Guerra Civil española de 1936 a 1939.

•

Instáurase a ditadura franquista de
1940 a 1974, cun período de forte
represión, con miles de asasinados
e encarcerados e saída ao exilio dos
republicanos, suprímense todas as
liberdades públicas e instáurase un
férreo control ideolóxico do réxime
militar e da Igrexa.

•

En 1974 comeza a chamada «transición democrática» en España que
culmina coa Constitución de 1978 e
a aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia.
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1. A CONSTRUCIÓN DO SISTEMA ESCOLAR NO LIBERALISMO ESPAÑOL
Século XIX

1.1. O legado educativo das Cortes de
Cádiz e a Constitución de 1812
Os sistemas educativos contemporáneos
xorden no século XIX en toda Europa e foron construídos sobre os ideais da Ilustración e a súa confianza no coñecemento
como fonte do progreso, sobre o legado
político da Revolución Francesa, que considera a educación como un asunto de Estado, e baixo as circunstancias económicas
da Revolución industrial e as novas necesidades de formación técnica e científica. O
resultado foi un invento moderno: a educación pública, gratuíta pagada con impostos, obrigatoria e universal para todos os
nenos e nenas, sen distinción social.
Mais esa aspiración igualitaria non se acadaría ata ben entrada a segunda metade do
século XX. Na práctica, o ideario liberal e
ilustrado non ofreceu igualdade de oportunidades para acceder á educación aos
nenos e nenas de todas as clases sociais,
senón que favoreceu á nova clase social
emerxente: a burguesía. Aínda que os fillos
das clases populares tiveron acceso aos rudimentos básicos da alfabetización, o ensino secundario e o superior foron de acceso
case exclusivo para os fillos varóns da burguesía urbana, con escasas excepcións.
A creación do primeiro sistema escolar en
España formou parte central do proxecto
modernizador das reformas liberais fronte
ao Antigo Réxime feudal que tiveron lugar ao longo do XIX. Foi unha obra lenta e
secular que comezou en 1812 e non culminou ata a década de 1970, na que, por
primeira vez, podemos falar dunha educaGravado das Cortes de Cádiz 1812

ción universal que chegaba a case todos os
recunchos do país.

As Cortes de Cádiz coa Constitución de
1812, a pesar de que non chegou a realizarse ningún dos seus preceptos, deixaron
un legado que conduciría boa parte das
reformas que se acometeron ao longo de
todo o século XIX. Sentou as bases do novo
estado liberal, centralista, uniformizador,
con división de poderes entre executivo, lexislativo e xudicial, e a supresión do Antigo
Réxime feudal, con abolición dos señoríos
e do tribunal da Inquisición.

O século XIX foi moi convulso en España, marcado pola loita entre os absolutistas que se resistían ao fin do Antigo Réxime feudal e os liberais burgueses, na que
houbo revolucións, contrarrevolucións,
alzamentos militares e golpes de Estado,
restauracións da monarquía, repúblicas,
guerras dinásticas... que, malia todo, non
impediron o avance lento e inevitable das
reformas liberais.

A EDUCACIÓN NA CONSTITUCIÓN DE
1812

dades e doutros establecementos de instrución que se xulguen convenientes para
a ensinanza de todas as ciencias, literatura e belas artes.

A Constitución de 1812, a pesar da súa
corta vida, sentou as bases da educación
contemporánea en España. Dedicoulle
un capítulo á educación no que sentaba
as bases do que hoxe se pode entender
por un sistema educativo público, planificando a creación de escolas, de universidades e doutros «establecementos
de instrución», xestionados por unha
Dirección Xeral de Estudos dependente
do Goberno e cun programa de ensino
uniforme en todo o territorio (Frías del Val
2014, 59). Todas estas reformas quedaron
no papel, xa que en 1814 Fernando VII
derrogou a Constitución.

Art. 368. O plan xeral de ensinanza será
uniforme en todo o Reino, debendo explicarse a Constitución política da Monarquía en todas as universidades e establecementos literarios onde se ensinen as
ciencias eclesiásticas e políticas.
Art. 369. Haberá unha Dirección xeral de
estudos, composta de persoas de coñecida instrución, a cuxo cargo estará, baixo
a autoridade do Goberno, a inspección
da ensinanza pública.
Art. 370. As Cortes, por medio de plans e
estatutos especiais, amañarán canto pertenza ao importante obxecto da instrución pública.

Título IX. Da instrución pública
Art. 366. En todos os pobos da Monarquía estableceranse escolas de primeiras letras, nas que se ensinará aos nenos
a ler, escribir e contar, e o catecismo da
relixión católica, que comprenderá tamén
unha breve exposición das obrigas civís.

Art. 371. Todos os españois teñen liberdade de escribir, imprimir e publicar as
súas ideas políticas sen necesidade de
licenza, revisión ou aprobación algunha anterior á publicación, baixo as restricións e responsabilidade que establezan
as leis.

Art. 367. Así mesmo, arranxarase e crearase o número competente de universi-
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Art. 101. Nos pobos que cheguen a
2.000 almas haberá dúas escolas completas de nenos e outras dúas de nenas.
Nos que teñan 4.000 almas haberá tres;
e así sucesivamente (...)

1.2. A educación despois da Lei de Instrución Pública de 1857
Durante o seu reinado, Isabel II e baixo a
rexencia da súa nai, María Cristina, permitiu
que gobernasen os partidos liberais e acometese as reformas máis importantes na educación de todo o século XIX. Unha das prioridades dos liberais era reducir as elevadísimas
taxas de analfabetismo mediante a creación
dun sistema educativo moderno. Con ese
obxectivo, en 1857, aprobouse a Ley de Instrucción Pública, chamada Lei Moyano en referencia ao ministro que a promoveu. Esta lei
sentou as bases do sistema educativo liberal e
os seus efectos estendéronse durarante máis
dun século, desde a segunda metade do XIX
ao primeiro terzo do XX (Capitán Díaz 2002,
268), as principais novidades foron:
•

•

Art. 103. Unicamente nas escolas incompletas permitirase a concorrencia dos nenos de ambos os sexos, nun mesmo local
e, aínda así, coa separación debida.
2. «Segundo ensino», a partir de 9 anos:
con cargo ás deputacións provinciais. Requiríase ter aprobadas as materias do ensino elemental. A avaliación consistía nun
exame de fin de curso para cada materia
e unha convocatoria en xuño e outra en
setembro. Se o alumno suspendía, debía matricularse novamente na materia.
O exame para obter o grao de bacharel
consistía en dous exercicios eliminatorios
e as cualificacións podían ser: suspenso,
aprobado, bo, notable ou sobresaliente
(Vázquez Vilanova 2012, 31).

Educación obrigatoria dos 6 aos 9 anos:
os pais deben escolarizar os seus fillos
ou educalos na casa e establécese unha
multa de ata 20 reais para os pais que,
tendo escola preto, non escolaricen os
fillos. Na práctica, a obrigatoriedade quedou sen efecto pola inexistencia de escolas suficientes.

Art. 117. Cada provincia terá un instituto
que comprenda todos os estudos xerais
da segunda ensinanza e os de aplicación
que o Goberno estime conveniente establecer, oída a Xunta provincial de Instrución pública.

Regula os estudos en tres niveis e unha
educación diferenciada e segregada por
sexos:

3. «Ensino superior»: correspondente
aos estudos das facultades que habilitan
para exercer determinadas profesións.
Requírese o bacharel en Artes. As universidades e escolas superiores e profesionais serán sostidas polo Estado.

1. «Primeiro ensino», de 6 a 9 anos: dependente dos concellos, que deberían facerse cargo das escolas e dos salarios e
da casa dos mestres. Estableceuse que o
ensino será gratuíto para os nenos cuxos
pais non puidesen pagala.
•
Art. 100. En todo pobo de 500 almas
haberá necesariamente unha escola pública elemental de nenos, e outra, aínda
que sexa incompleta, de nenas. As incompletas de nenos só se consentirán en
pobos de menor veciñanza.
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Centraliza a educación baixo unha Dirección General de Instrucción Pública,
crea un Consello de Instrución Pública
que asesora o goberno e unha Comisión
provincial que supervisa o funcionamento das escolas.

•

Regula as condicións de acceso ao profesorado público mediante sistema de
oposición.

•

Limita a «liberdade de cátedra» recoñecéndolle á Igrexa Católica a supervisión
dos contidos, o cal entra en conflito coa
aspiración de moitos liberais á liberdade
de cátedra.

•

Prevese a creación dunha biblioteca pública e gratuíta en cada provincia con
obras de lectura á disposición de quen
queira e créase un corpo de empregados
nos arquivos, bibliotecas e museos.

Instituto e Escolas Da Guarda (1900), Colección de Postais. Arquivo Municipal do Concello da Coruña.

Os primeiros institutos de Galicia

Promovido polo Concello de Ourense,
que llo solicitou á Comisión Provincial de
Instrución Pública, contou como docente co crego José A. Saco e Arce, autor
da primeira Gramática da lingua galega
(Costa Rico 2004, 774).

Os primeiros institutos tiñan ámbito provincial e contaban con internados para os
bachareis. O seu financiamento dependía das recentemente creadas deputacións provinciais.

IES Sánchez Cantón de Pontevedra, en
1845, a onde se trasladaron os fondos
históricos do antigo Instituto de Pontevedra. Promovido polo Concello de
Pontevedra, dispuxo de internado desde a súa fundación.

Instituto de Segunda Ensinanza de
Lugo, en 1842. Foi o primeiro instituto
de Galicia. Creouse en 1842, durante o
reinado de Isabel II -15 anos antes da Lei
Moyano-, promovido polos liberais progresistas de Lugo (Iglesias 2018), e durou
ata 1848, ano en que se trasladou a Monforte ata 1862, en que volvería a Lugo. Foi
o primeiro no que unha muller obtivo o
título de bacharel en Galicia, no ano 1896.

IES de Monforte de Lemos, en 1848,
que desaparecería aos poucos anos polo
seu traslado a Lugo.
IES Salvador de Madariaga de A Coruña,
en 1862. Promovido polo concello, nel
asentouse un grupo de mestres de vocación liberal e republicana que favoreceron a renovación pedagóxica. Máis tarde
xurdiu o actual IES Eusebio da Guarda
en 1898. As «Escolas da Guarda» foron construídas polo filántropo Eusebio
Da Guarda e doadas posteriormente ao
Concello da Coruña.

IES Xelmírez I de Santiago, en 1845.
Creouse, promovido pola Universidade
de Santiago, na Praza de Mazarelos. Tiña
na época 11 profesores e, no curso 184546, había matriculados 505 alumnos, reducíndose despois a 305, no curso 18491850 (Vázquez Vilanova 2012, 6).
IES Otero Pedrayo de Ourense, en 1845.
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Primeiro ensino
Elemental

Superior

Escolas completas, cursaban as seguintes
materias:
•
Doutrina cristiá.
•
Lectura.
•
Escritura.
•
Gramática castelá.
•
Aritmética co sistema legal de mediEscolas incompletas
das, pesas e moedas.
e escolas de tempada,
•
Agricultura, industria e comercio.
impartidas por «pasantes»
•
Xeometría, Debuxo lineal e Agrimenbaixo a dirección do messura.
tre da escola completa
•
Rudimentos de Historia e Xeografía,
máis próxima.
especialmente de España.
•
No ensino das nenas, substitúense
algunhas materias por «Labores propias do sexo», «Elementos de debuxo
aplicado ás labores» e «Nocións de
hixiene doméstica».

•
•
•
•
•
•

Xeometría
Debuxo lineal.
Historia e Xeografía.
Exercicios de lectura
Escritura.
Aritmética e Debuxo.

Segundo ensino
Estudos xerais durante 6 anos: unha vez rematados e aprobados, os
alumnos poderán ser admitidos ao exame do grao de bacharel en Artes.
Segundo período (seis anos):
Primeiro período (dous
anos):
•
•
•
•

Doutrina cristiá e
Historia sagrada.
Gramática castelá e
latina.
Elementos de Xeografía.
Exercicios de lectura.
Escritura, Aritmética e
Debuxo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relixión e Moral cristiá.
Exercicios de análise, tradución e
composición latina e castelá.
Rudimentos de lingua grega.
Retórica e Poética.
Elementos de Historia universal e da
particular de España.
Xeografía.
Aritmética, Álxebra e Xeometría.
Física e Química.
Historia natural.
Psicoloxía e Lóxica.
Linguas vivas

Estudos de aplicación ás profesións
industriais: os alumnos poderán recibir
un certificado de peritos na especialidade
que estudasen.

Tecer ensino
Facultades:
•
•
•
•
•
•

Filosofía e Letras.
Ciencias exactas,
físicas e naturais.
Farmacia.
Medicina.
Dereito.
Teoloxía.

Ensinanzas superiores
Ensinanzas profesionais
•
•
•
•
•
•
•
•

Enxeñeiros de Camiño, Canles e Portos.
Enxeñeiros de Minas.
Enxeñeiros de Montes.
Enxeñeiros agrónomos.
Enxeñeiros industriais.
Belas Artes.
Diplomacia.
Notariado.
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Veterinaria.
Profesores mercantís.
Náutica.
Mestres de Obras, Aparelladores e Agrimensores.
Mestres de primeira ensinanza.

Os Estudos de aplicación ás profesións
industriais en Galicia

Escola de Náutica da Coruña, en 1856,
con 3 profesores e 39 alumnos.

A abolición dos gremios, a partir da Constitución de Cádiz de 1812, e a aparición de
novidades técnicas e científicas supuxeron
a substitución progresiva da vella forma de
ensino e aprendizaxe dos gremios por escolas de formación técnica no campo comercial, industrial e artístico. No século XIX
apareceron as seguintes institucións escolares en Galicia (Vázquez Vilanova 2012, 8).

Escola de Náutica de Ribadeo, en 1856,
con 2 profesores e 51 alumnos.
Escola de Notariado en Santiago, en 1858,
con 1 profesor e 13 alumnos.
Escolas de Belas Artes e Escolas de Artes e
Oficios na Coruña, en 1876; a de Santiago,
en 1877; Ferrol, en 1882; Vigo, en 1886, e
Pontevedra, en 1901.

Escola de Comercio da Coruña, en 1850,
con 3 profesores e 75 alumnos.

Escola de Veterinaria de Santiago, en 1882,
con matrícula inicial de 24 alumnos.

Escola de Comercio de Ribadeo, en 1856,
con 2 profesores e 29 alumnos.

A educación das persoas con diversidade
funcional

Art. 108. Promoverá, así mesmo, o Goberno as ensinanzas para os xordomudos e
cegos, procurando que haxa, polo menos,
unha escola desta clase en cada distrito
universitario e que nas públicas de nenos
se atenda, en canto sexa posible, á educación daqueles desgraciados.

Como consecuencia da Lei Moyano, en
1864 creouse o Colexio Rexional de Cegos e Xordomudos de Santiago para persoas procedentes de toda Galicia (Vázquez
Vilanova 2012, 9).

«Escolas Normais» para a formación
do profesorado.

creouse en Ourense, en 1841, e en 1842,
a de Lugo -as dúas masculinas-. En 1845
creáronse as da Coruña e Pontevedra, e
en 1849, a de Santiago. Máis tarde xurdiron as escolas femininas para a formación
de mestras de nenas: en Lugo, na década
de 1840; Coruña e Pontevedra, en 1861, e
Ourense, en 1886 (Vázquez Vilanova 2012,
7).

Unha peza fundamental na posta en marcha do sistema educativo liberal foi a creación de escolas para a formación dun
profesorado instruído e acreditado para
exercer a profesión. Creáronse escolas de
grao elemental e superior. A primeira escola para a formación de mestres de Galicia
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Bibliotecas
En 1859 había en Galicia 5 bibliotecas públicas, a universitaria de Santiago e as provinciais de Ourense, Lugo, Pontevedra e
Monforte, compostas polos seguintes volumes (Vázquez Vilanova 2012, 10):

•

Ourense: 12.424 impresos.

•

Lugo: 9.000 impresos.

•

Pontevedra: 2.205 impresos.

•

•

Monforte: 1.884 impresos.

Santiago: 32.750 impresos, ademais de
330 manuscritos.

Sociedades científicas e culturais en
Galicia
Seguindo a tradición ilustrada doutros
países de Europa, e en especial de Francia, xurdiron diferentes sociedades culturais e liceos, sobre todo na segunda
metade do século XIX, que tiñan como
finalidade a difusión da ciencia, das artes e o progreso económico e material.
Real Sociedade Económica de Amigos
do País, con sede en Santiago, creada
en 1834. En 1861 contaba con 133 socios e tiña diferentes seccións temáticas, de Agricultura, de Artes, Industria
e Oficios, e de Belas Artes. En 1861,

ademais, creou unha escola de adultos,
para ensinar a ler, escribir e contar. En
1871 creou unha escola de Francés; en
1877, de Música e de Modelado, e en
1886, a de Artes e oficios. Tamén contaba con biblioteca, que, en 1861, dispoñía de 832 obras impresas (Vázquez
Vilanova 2012, 9).
Estas sociedades foron as impulsoras
das primeiras Caixas de Aforro e Montes de Piedade para canalizar o aforro
das clases populares, combater a usura e darlles acceso ao crédito. En 1842
creouse a Caixa de Aforros e Monte de
Piedade da Coruña; en 1880, a de Santiago; en 1896, a de Lugo.

A Lei Moyano configurou a educación para o resto do século XIX con poucas variacións.
Durante o sexenio revolucionario e na Primeira República española en 1874 impulsouse
a liberdade de cátedra, mais apenas tivo tempo de consolidarse ningunha reforma significativa. Na época da Restauración borbónica entre 1874 a 1923, volveuse á situación
anterior, con control da Igrexa sobre os contidos da educación.
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A Institución Libre de Enseñanza 1876
-1936

Inicialmente centrouse no ensino superior, pero máis tarde ampliou a súa actividade ao ensino primario e secundario,
mais a ILE tiña unha visión elevada da
educación, na que lle outorgaba a función de rexenerar a sociedade española
a través do cultivo das ciencias. Os intelectuais da época como Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón,
Sorolla ou Antonio Machado apoiaron
o proxecto.

A Restauración significou o dominio
dos valores conservadores e reforzou o
papel da Igrexa na educación, mediante
o control ideolóxico e relixioso do labor docente e científico dos profesores
e investigadores. Un grupo de Catedráticos expulsados da Universidade por
defender a liberdade de cátedra, liderados por Francisco Giner de los Rios,
fundaron a Institución Libre de Enseñanza en 1876, un proxecto educativo
privado, laico e aconfesional co que
querían renovar a pedagoxía e o ensino.

No plano pedagóxico contribuíu á difusión das novas ideas e dunha concepción
ampla da educación: física, moral, intelectual e estética (Costa Rico 2004, 715).

O cambio máis substancial
na educación durante a Restauración produciuse coa
creación dun Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas
Artes en 1900, específico para
a educación, que significou
a inclusión nos orzamentos
xerais do Estado de partidas
para pagarlles aos mestres,
que ata entón dependían dos
concellos. En 1920, o Ministerio creou unha Oficina Técnica de Construcións Escolares
que asumiu por primeira vez
a responsabilidade sobre a
construción de escolas de ensino primario en toda España
(Costa Rico 2004, 1163).

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes (entre 1930 e 1935). Biblioteca Digital Memoria de Madrid. Ayuntamiento de
Madrid.
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1.3. O problema da alfabetización no
século XIX

escolarización e alfabetización dos nenos
(Carballo-Calero Ramos, Bozal Vilas Meis
2017, 42) e moito máis aínda para as nenas.

Durante boa parte do século XIX, malia os
intentos modernizadores dos liberais de
poñer en marcha un sistema educativo público, a maioría da poboación española seguiu sendo analfabeta e incapaz de ler ou
escribir un texto, ou facer unhas contas.
A poboación galega era maioritariamente
rural e un fillo na escola era unha persoa
menos a axudar nos traballos agrícolas e
na economía doméstica. Predominaba a
cultura de transmisión oral e aínda non se
percibían claramente os beneficios da lectoescritura, non obstante, os documentos
escritos tiñan cada vez máis importancia:
cartas, contratos, libros, polo que contar
con estas destrezas proporcionaba algunhas vantaxes e prestixio.
A escola e a formación tiñan escasa consideración social fronte á utilidade dos traballos agrícolas para a supervivencia, o que
supuxo un serio atranco para o proceso de

A exclusión das mulleres do acceso á
cultura escrita
A primeira información sobre os niveis de
alfabetización da poboación procede do
Censo de 1857, o primeiro elaborado en
España (Gonzálvez Pérez e Martín-Serrano
2016, 335) seguindo a corrente modernizadora doutros países europeos e de EEUU,
para apoiar a toma de decisións e os procesos electorais dos novos réximes parlamentarios baseados no sufraxio. A recollida
de información sobre o nivel de instrución
a partir de 1857 reflicte a preocupación dos
liberais pola educación.
No século XIX a exclusión feminina é o
principal trazo da situación educativa en
Galicia. No momento da aprobación da Lei
Moyano, a maioría da poboación era analfabeta, mais a discriminación de xénero era
moi evidente: só sabían ler e escribir 4 de

Alumnos na clase (1921-30). Escolas Populares Gratuitas. Fondo Villar Martelo, Arquivo Municipal do Concello da Coruña. Fundadas
a finais do século XIX pola iniciativa filantrópica do coronel retirado Camilo Rodríguez Losada e financiadas con donativos, dirixíanse
aos nenos das familias pobres e eran coñecidas como «escolas do caldo» xa que tamén proporcionaban unha cunca ao mediodía.
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cada 100 mulleres fronte a 33 de cada 100
homes.

nenas quedaban reservadas para os traballos no ámbito doméstico e quedaron totalmente excluídas da formación escolar
durante todo o século XIX e boa parte do
século XX (De Gabriel 2013, 295).

Cando se trataba de enviar os nenos á escola, as familias priorizaban aos varóns, as

Porcentaxe das persoas que saben ler e escribir
GALICIA

1860

1900

1940

Homes

33 %

40 %

71 %

Mulleres

4%

14 %

58 %

Amos sexos

17 %

26 %

64 %

Total

1,7 millóns

1,9 millóns

2,4 millóns

Porcentaxe das persoas analfabetas
GALICIA

1860

1900

1940

Homes

63 %

56 %

29 %

Mulleres

94 %

81 %

42 %

Amos sexos

80 %

70 %

36 %

Total

1,7 millóns

1,9 millóns

2,4 millóns

Elaboración propia a partir de diversas fontes.
Resultados definitivos por provinciais y resúmenes. Censo de 1860. Fondo documental del Instituto Nacional de
Estadística. Fondo documental do INE. [Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807#>
Clasificación de los habitantes de la población de Hecho por sexo, estado civil e instrucción elemental. Censo de
poboación de 1900. Fondo documental do INE. [Consulta: 12 decembro 2018] <https://www.ine.es/inebaseweb/
libros.do?tntp=71807#>
Tomo II, Volúmenes provinciales. Censo de población de 1940. Fondo documental do INE. [Consulta: 12 decembro
2018] <https://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807#>

6 a 11 anos acudían a algún tipo de escola
de primeira ensinanza fronte a 27 de cada
100 nenas dese grupo de idade, o cal nos
indica que as taxas de escolarización eran
moi baixas (Elaboración propia a partir do
Censo de 1860). En todo caso, ir á escola
tampouco era garantía de aprender a ler e
escribir, xa que a duración da escolarización
Baixas taxas de escolarización
era moi curta e irregular, na maioría dos casos, como demostran os datos: en 1861, o
En 1860, tomando a provincia da Coruña 75 % das escolas públicas de Galicia eran
como referencia, 63 de cada 100 nenos de escolas incompletas ou de tempada (CosO proceso de alfabetización foi moi lento
durante o século XIX e parte do XX, foi fundamentalmente masculina, e non se produciron avances significativos ata a década
de 1920 e durante o período republicano,
freándose despois da Guerra Civil ata a década de 1950 (De Gabriel 2013, 306).
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ta Rico 1989, 189) e, aínda en 1910, só 25
de cada 100 nenos e nenas de 6 a 10 anos
sabían ler e escribir (De Gabriel 1997, 220).

Malia que a creación de escolas foi constante ao longo de todo o século XIX, o seu
ritmo foi moi lento como se pode observar
no seguinte cadro.

GALICIA

1860

1867

1860

1940

1960

1980

2015

Nº escolas de primaria

681

2.396

2.788

6.261

9.212

12.429

943

Nº alumnos/as

18.930

79.291

119.504

230.578

321.124

377.901

201.067

Elaboración propia a partir de diversas fontes.
Século XVIII: (Vázquez Vilanova 2012, 3).
Resumen de les escuelas publicas y privadas de primera enseñanza. Establecimientos de enseñanza. Estadística
intelectual. Anuario 1866-1867. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=28106&tns=28356#28356>
Resumen, por provincias, de las Escuelas y alumnos que asisten a las mismas . Año 1908. Anuario 1912. Fondo
documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=29307&tns=29455#29455>
Escuelas y maestros de primera enseñanza, clasificadas por varios conceptos, por provincias. Curso escolar 19401941. Anuario 1943. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=161311>
Alumnos matriculados, por provincias. Enseñanza primaria. Enseñanzas oficial y privada. Curso 1957-58. Anuario
1961. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=83918&tns=83615#83615
Unidades escolares, según sus clases, existentes en las provincias. Cursos 1958-59. Anuario 1961. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=83918&tns=83615#83615
Unidades Escolares, clasificadas por clase de centro. Educación General Básica. Curso 1979-80. Anuario 1981
Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=3631&tns=70842#70842>
Alumnos matriculados, clasificados por sexo y etapas de la enseñanza. Educación General Básica. Curso 1979-80.
Anuario 1981. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=3631&tns=70842#70842>
Ensinanza non universitaria. Alumnado matriculado en centros de réxime xeral en funcionamento segundo sexo,
nivel de ensinanza e titularidade do centro, 2015. Ige.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ige.eu/Igebdt/selector.jsp?COD=463&paxina=001&c=0203002>
Centros segundo tipo de centro e titularidade. Galicia e provincias. Curso 2015/16. Estatísticas da educación en
Galicia e indicadores. Curso 2015/16. Xunta de Galicia.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/estatisticas_e_indicadores._201516_final.pdf>
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Taxas de alfabetización por grupos de idade (1887-1950)
Idade

1887

1910

1930

1950

6 a 10

19 %

25 %

44 %

63 %

11 a 15

37 %

49 %

74 %

86 %

16 a 20

39 %

53 %

74 %

86 %

21 a 25

40 %

54 %

75 %

89 %

26 a 30

38 %

51 %

72 %

89 %

Fonte: (De Gabriel 1997, 220)

Un profesorado pobre e pouco preparado

Con salarios tan baixos, a maioría tiña outra
ocupación para poder subsistir, como ben
reflicte o dito popular de «ser máis pobre
ca un mestre de escola»,

As escolas do século XIX eran precarias
nas súas instalacións e no material co que
contaban. No que atinxe aos contidos,
malia que a Lei Moyano estableceu un currículo oficial das materias, na práctica, na
meirande parte delas, e especialmente nas
escolas incompletas, o ensino centrábase
nos rudimentos da lectura e da escritura,
contas básicas e doutrina cristiá.

«En 1865 só o 14% se dedicaba en
exclusiva ao ensino» (...) «máis do
90% dos mestres e mestras cobraban as retribucións que satisfacían
os pais» (...), «en 1846 o 86,8% dos
mestres carecía de título e estaba ao fronte da instrución primaria
sen examinar se son ou non capaces para tan nobre encargo» (Suárez
Golán 2007, 316).

Á marxe dos mestres oficiais, existían os
«pasantes» e «escolantes», que ensinaban
a ler e escribir nas escolas incompletas.
Pola súa banda, os mestres oficiais cobraban pouco e mal, pagábanlles os concellos
e, en moitas ocasións, os pais dos nenos,
polo que a súa situación era moi precaria.
Suárez Golán (2007), nun estudo sobre 140
parroquias arredor das vilas de Arzúa, Melide e do mosteiro de Sobrado, afirma que

O ensino secundario e universitario na
Galicia do XIX
En 1860 había 4.505 estudantes de segunda ensinanza e estudos superiores en
toda Galicia, 25 persoas por cada 10 mil
habitantes. Se o comparamos coas cifras
de 2015, na Galicia actual, cunha pirámide de poboación máis envellecida, temos
881 estudantes por cada 10 mil habitantes
realizando estudos secundarios e superiores. Isto evidencia o carácter minoritario e
elitista que tiña o ensino secundario no século XIX.

«A precariedade cuantitativa e cualitativa é a característica que mellor
define as condicións nas que se desenvolvía a escolarización da poboación rural durante os séculos XVIII
e XIX. En xeral, quen se encontraba
ao fronte do ensino eran personaxes
faltos de cultura e de recursos económicos» (Suárez Golán 2007, 316).
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Nº de estudantes por 10 mil habitantes

1860

Total estudantes secundaria

2015
185.448

4.505
Total estudantes universitarios

240.770
55.322

Poboación de Galicia

1.796.178

2.732.347

N.º de estudantes de estudos secundarios e superiores
por cada 10 mil habitantes

25 ‱

881 ‱

Elaboración propia a partir de diversas fontes.
Cuadro por distritos universitarios de la proporción que existe entre los catedráticos y profesores de
todas las clases con la población, y con el número de estudiantes de segunda enseñanza, de estudios
superiores y de carreras especiales. Resumen general. Resultados definitivos por provincias y resúmenes.
Censo de población de 1860. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=192209>
Ensinanza non universitaria. Alumnado matriculado en centros de réxime xeral en funcionamento segundo sexo, nivel de ensinanza e titularidade do centro, 2015. Ige.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.Ige.eu/Igebdt/selector.jsp?COD=463&paxina=001&c=0203002>
Poboación segundo sexo e idade. Padrón de habitantes 2015. INE
[Consulta: 12 decembro 2018] <https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=590&R=9912[12];2[2015];0[0]&C=1[0]&F=&S=&SCF=>

En canto á orixe social dos estudantes, a
investigación de Vázquez Vilanova (2012),
a partir de datos recollidos das copias de
inscrición no Rexistro Civil que debían
acompañar os expedientes de cada alumno a partir de 1894, extrae unha mostra de
202 expedientes de Santiago de Compostela. Os resultados mostran que se trataba
dunha educación elitista, só ao alcance
dos sectores privilexiados da sociedade:
a meirande parte dos alumnos pertencían
ás clases máis privilexiadas de orixe urbana,
o que remarca o seu carácter elitista, tendo en conta que a maior parte da poboación nesta época vivía no rural. De forma
moi minoritaria, hai presenza de alumnado
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procedente das clases populares urbanas
e dos labregos. Por outra banda, chama a
atención que nos 10 anos que abrangue
esta investigación ningunha muller obtivo
o Bacharelato en Santiago.
Para as familias rurais e labregas, «estudar
un fillo» supoñía prescindir do seu traballo mentres acudía á escola, e no caso do
ensino secundario, ademais, implicaba o
traslado a unha cidade, o aloxamento e a
manutención. Isto motivou que o seminario para formar parte do clero fose unha
opción para os alumnos das familias máis
humildes.

Extracción social do alumnado dunha mostra de 202 expedientes de alumnado de secundaria entre os anos
1894 a 1899 en Santiago (Vázquez Vilanova 2012, 21)
Altos funcionarios

2

1%

Propietarios

61

31 %

Profesionais liberais (médicos, avogados, farmacéuticos, notarios, escribáns, procuradores e outros)

67

34 %

Oficiais do exército

8

4%

Comerciantes

16

8%

Gardas Civís

1

1%

Clases populares urbanas (artesáns, empregados...)

18

9%

Labregos 2

18

9%

Labregos xornaleiros 3

5

3%

1

O ensino universitario era aínda moito máis
elitista e inaccesible ás clases populares.
En 1859, había en todo o Reino de España

6.181 estudantes nas diferentes universidades, e na de Santiago había 405 estudantes.

Estudantes da Universidade de Santiago en 1859

N.º alumnos

Filosofía e Letras

10

Ciencias

6

Farmacia

16

Medicina

116

Dereito

200

Teoloxía

57

Total

405

Estado demostrativo de las diversas facultades que se enseñaron en el curso de 1859 en las Universidades del Reino, con expresión del número de escuelas que hay en cada una y de profesores y alumnos. Anuario 1859-1860,
Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística
[Consulta: 12 decembro 2018] <https://www.ine.es/inebaseweb/hist.do>

1 Propietarios: eran os donos de grandes extensións de terra adquiridas nas desamortizacións e que lles cedían a súa explotación
aos labregos a cambio dunha renda, dándolles continuidade aos foros baixo a forma de contratos de arrendamento; constituíron
unha clase rendeira e non produtiva, na que se reciclou a vella fidalguía rural que administraba os foros para a Igrexa e que agora
accederon á propiedade da terra, a baixa nobreza, e a burguesía urbana que investiu na compra de terras.
2

Labregos con terras en propiedade ou arrendadas pero que obteñen o produto das mesmas.

3 Labregos que non tiñan terras e que para subsistir se ven obrigados a traballar unhas terras que non son súas a cambio dun
xornal e sen participar no produto das mesmas.
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Escolas de indianos e escolas de ferrado
A insuficiencia da rede escolar pública fixo
aflorar iniciativas de carácter privado para
suplir as necesidades de educación. Unha
das principais achegas veu da emigración,
que entre 1850 e 1930 levou máis dun
millón de galegos cara a América (Núñez
Seixas 2001, 224) con destino a Cuba, Arxentina, Brasil e Venezuela fundamentalmente. A educación xogou un papel importante na emigración, e viceversa. Así
como a instrución escolar non era moi necesaria para vivir na aldea, si era un recurso
moi valioso para emigrar e favorecía a saída. A investigación realizada por Alejandro
Vázquez González (De Gabriel 2013, 308),
baseándose nas Estatísticas de Migración
Transoceánica, afirma que en 1918 o 82,7
% dos emigrantes galegos estaba alfabetizado, moi por riba do 49 % da poboación
española de 1920. Por outra banda, a crecente correspondencia facía da escritura e
da lectura un recurso valioso.
Os emigrantes galegos adquiriron conciencia do enorme valor da educación e
das oportunidades que ofrecía para ter éxito nos países de acollida, o cal motivou a
súa acción filantrópica para paliar a insuficiencia do sistema escolar e para atender
a educación nas zonas rurais e nas aldeas.
As iniciativas individuais de emigrantes que
fixeron fortuna en América financiaron
a creación de 90 escolas en toda Galicia,
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construíron edificios, proporcionáronlles
mobiliario, materiais didácticos e tamén
profesores.
Nun segundo momento, apareceron numerosas Sociedades de Instrución que se
nutrían coas pequenas achegas de moitos
emigrantes e que axudaron a crear un total
de 225 escolas (Costa Rico 2008, 33) por
toda a xeografía galega. Estas sociedades
eran microterritoriais, fundadas polos veciños dun concello ou dunha aldea que se
xuntaban para recoller pequenas achegas e
financiar colectivamente a creación de escolas nos seus lugares de orixe.
O Arquivo da Emigración Galega ten catalogadas un total de 317 escolas en toda
Galicia (As Escolas da Emigración 2018) así
como 103 promotores individuais e 162 Sociedades de Instrución. As escolas de indianos eran moi avanzadas para o seu tempo
e tiñan mellores dotacións e materiais didácticos que as escolas públicas da época,
que adoitaban ser moi precarias en medios.
A escola é boa. Castelao. Colección de arte Afundación.

Os Irmáns García Naveira

José García Barbón (Verín, 1831 - Ourense,
1909)

Juan María García Naveira (Betanzos, 1933
- Bos Aires, 1933) emigrou a Arxentina, onde
fundou co seu irmán Jesús García Naveira varios negocios de importación téxtil, con
oficinas de compras en Hamburgo, Londres e París (As Escolas da Emigración 2018),
cos que fixo fortuna que logo dedicou a
accións de filantropía en favor dos seus veciños de Betanzos.

García Barbón foi outro destacado filántropo
galego; con 13 anos emigrou a Cuba, onde
se converteu nun importante empresario con
diferentes negocios e na banca. Impulsou o
Centro Galego da Habana e promoveu múltiples accións en Galicia. No ámbito educativo
construíu a Escola de Artes e Oficios de Vigo e
promoveu a construción do Teatro García Barbón, entre moitas outras obras benéficas.
As sociedades de instrución: «Hijos del Partido Judicial de Lalín en Buenos Aires. Beneficencia, Instrucción y Mutualismo»

Escolas e Asilo García Hermanos. Betanzos (1905-1930).
Autoría descoñecida. Fonte: Galiciana – Patrimonio Dixital
de Galicia, www.galiciana.gal

Ambos os irmáns construíron unha escola
e un asilo para anciáns pobres en Betanzos,
ademais dun lavadoiro público e o parque do
Pasatempo. Son un bo exemplo do labor filantrópico dos indianos e do que significou este
movemento de creación de escolas.

As escolas de ferrado
A insuficiencia de escolas fixo que moitas aldeas
creasen as súas propias escolas. Nas escolas de
ferrado os pais pagábanlle ao mestre en especie, un ferrado de trigo, de millo ou de centeo.
Estas escolas centrábanse na aprendizaxe da
lectura, da escritura e das contas básicas. Moitas delas eran escolas ambulantes e de tempada, que funcionaban só nos meses de inverno.
Os nenos comezaban a ir á escola despois de
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Un total de 162 sociedades financiaron todo
tipo de accións benéficas por toda Galicia. A
de Lalín foi constituída en 1908 por un grupo
de emigrantes en Bos Aires que se reuniron co
fin de recadar cartos para cubrir diferentes necesidades da súa vila natal. Coas doazóns que
captaron promoveron diversas escolas gratuítas para os nenos da vila, a Escola de Santo
Tomé de Insua en Vila de Cruces, a Escola de
Vilanova en Lalín, a Casa Escola de Soutolongo en Lalín, o Hospital Asilo de Lalín, a Escola
Manuel Curros Enríquez, a Escola Ramón González Vigide en Lalín (As Escolas da Emigración
2018).

rematar cos labores do campo que se realizaban no outono e deixaban de ir ao comezo da
primavera.
Estaban a cargo de «escolantes» con escasa
preparación que, en ocasións, apenas sabían
ler e escribir. As clases impartíanse ao aire libre, nunha corte ou en locais propios. Segundo Suárez Golán (2007), as escolas de ferrado
tiveron especial difusión na provincia de Lugo
polo abandono dos poderes públicos e a insuficiencia de escolas.

1.4. O pensamento pedagóxico moderno
Orixes do pensamento pedagóxico no
século XIX
A posta en marcha dos sistemas educativos
no século XIX estivo ligada á aparición da pedagoxía moderna como ciencia centrada na
análise e comprensión da infancia e dos estadios evolutivos polos que pasan os nenos
e nenas, desde que nacen ata que se forman
como persoas adultas, da comprensión dos
procesos psicolóxicos e cognitivos vencellados coa aprendizaxe, sobre a finalidade última que debe ter a educación tanto no plano
ético-moral como na transmisión de coñecementos do mundo, e tamén acerca das técnicas e os procedementos que deben empregar
os profesionais da educación para cumprir
coa súa función educativa.
Moitos autores contribuíron á formación do
pensamento pedagóxico moderno e á transformación das prácticas escolares.
Entre os ilustrados, destaca a figura de Jean
Jacques Rousseau (1772-1778), suízo que
inspirou o ideario educativo da Revolución
Francesa coa súa nova consideración da infancia. Para Rousseau, o home nace nun estado orixinal de inocencia e de bondade que se
corrompe a medida que se integra na sociedade. Formula un ideal de educación na natureza e afastado das cidades, nun ambiente
favorecedor da liberdade do neno permitindo
que razoe por si mesmo e evitando a imposición de prexuízos morais e relixiosos e calquera clase de castigo. Dividiu a educación
en tres momentos evolutivos que é necesario
comprender: infancia, adolescencia e madurez (Gadotti 2003, 83).
Outra das grandes achegas á teoría da educación é a do tamén suízo Johann Heinrich
Pestalozzi (1746-1827), seguidor de Rousseau, e que tivo grande influencia na conformación dos sistemas educativos modernos.
Pestalozzi criticou as formas de ensinar das
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escolas tradicionais do Antigo Réxime e defendeu a idea dunha educación popular para
todos os estamentos, incluídos os nenos das
familias pobres. Insistiu na necesidade de
adaptar a educación á evolución natural dos
nenos e nenas, respectando os seus ritmos e
nunha educación integral de carácter moral
e intelectual, aprender intelectualmente pola
«cabeza», emocionalmente co «corazón» e
de forma práctica coa «man», no uso do xogo
como ferramenta educativa fundamental para
a aprendizaxe, na necesidade da educación
física, nunha educación baseada nas propias
experiencias dos nenos, os docentes deben
favorecer unha educación democrática e non
autoritaria, no papel complementario da familia e da escola, e foi un dos primeiros en defender a necesidade da educación feminina.
A finais do século XIX e principios do XX apareceu un movemento internacional no que
coexistían diferentes correntes de pensamento que se agrupaban baixo a denominación de
Escolas Novas. Educadores e pedagogos que
trataban de crear unha nova educación diferente da tradicional promoveron numerosos e
diferentes proxectos de escolas experimentais
por toda Europa, fomentando a coeducación
de nenos e nenas, o traballo manual, a creatividade, a educación física e o deporte, a liberdade dos nenos e a iniciativa, a arte, o coñecemento da historia local, etc. Numerosas
experiencias formaron parte da Escola Nova,
como os fogares escolares no campo de H.
Lietz en Alemaña, en 1898; a Escola del Bosc
en Barcelona, en 1914; as Escolas Comunitarias de Hamburgo, en 1919; ou Summerhill
en Inglaterra, en 1922. En 1921, créase unha
Oficina Internacional de Escolas Novas coordinada desde Xenebra, Suíza, que organizou
congresos para o intercambio de experiencias. As miradas críticas á escola foron o motor dos avances nos métodos pedagóxicos da
escola unificada dos novos sistemas escolares
modernos.
De entre todas estas iniciativas, ten un lugar
destacado na historia da educación o Casei
dei Bambini, creado en 1907, en Roma, por

María Montessori (1870-1952). Despois da
súa experiencia como doutora traballando
con nenos con diversidade funcional, decidiu
aplicar as súas aprendizaxes a todo tipo de
nenos e fundou unha pedagoxía científica baseada nos respecto ao desenvolvemento individual dos nenos e dos seus ritmos, á aprendizaxe a través dos sentidos, e creando unha
metodoloxía didáctica individualizada na que
o educador ten o papel de mediador e guía do
proceso de aprendizaxe. O método Montessori foi un dos primeiros e con maior impacto
na renovación pedagóxica, na súa aposta por
favorecer a autonomía dos nenos, de coidar
a organización do espazo da aula para crear
un ambiente favorecedor da aprendizaxe, na
utilidade didáctica do xogo infantil.

inspectora de educación durante o período
republicano, tratou de transformar e modernizar as prácticas educativas das escolas baixo
a súa supervisión.
Outras pedagoxías críticas
Desde a óptica do movemento obreiro emerxente a finais do século XIX e do pensamento
marxista e anarquista, fíxose unha crítica libertaria e antiautoritaria do sistema educativo
moderno, poñendo o foco nas súas analoxías
co modelo organizativo das fábricas e as súas
estruturas xerárquicas, con materias separadas e alumnos divididos por grupos de idade,
currículos estandarizados e timbres para marcar os tempos. Unha experiencia destacada
desta corrrente de pensamento foi a Escola
Moderna de Barcelona, fundada en 1901 por
Francisco Ferrer i Guardia (1859-1909), que
se inspiraba nun ideario anticlerical e antiautoritario, que tiña como prioridade a toma de
conciencia acerca da desigualdade social por
parte do alumnado, así como a igualdade de
dereitos das mulleres e o amor pola ciencia.

En Galicia, a Escola Nova deixou a súa pegada nas iniciativas da Institución Libre de Enseñanza e as súas «misións pedagóxicas» e colonias escolares. No caso de Galicia, co apoio
da Sociedade Económica de Amigos do País
de Santiago fíxose a primeira colonia escolar en 1893, na que un grupo de 30 nenos de
Santiago foron de excursión durante o verán
por diferentes lugares de Galicia cun completo programa de visitas culturais e actividades
na natureza. A iniciativa repetiuse e axiña foi
secundada noutros lugares de Galicia dando
lugar a novas colonias na Coruña, en 1902, e
en Vigo, en 1904.

No século XX, xurdiron moitas outras correntes
de pensamento pedagóxico e métodos alternativos á escola convencional, cuestionando
os sistemas escolares, propoñendo melloras
no seu funcionamento e, mesmo pedagoxías
antiescolares como o home-schooling, que
directamente rexeitan a escolarización obrigatoria no sistema escolar e apostan por un
retorno á educación no ámbito doméstico,
cuestionando a educación universal como
unha conquista social contemporánea.

A renovación pedagóxica en Galicia tivo influencia no pensamento e na práctica educativa de Xohán Vicente Viqueira (1886-1924),
vinculado coa ILE, e que estivo en contacto
coas principais correntes do pensamento educativo europeo da súa época. Ademais do seu
labor como docente no Instituto de Santiago,
publicou numerosos artigos científicos de carácter pedagóxico, formou parte das Irmandades da Fala e defendeu a necesidade dun
ensino en galego, así como a presenza das
mulleres no ensino superior. Nesta liña, María
Barbeito tamén formou parte do movemento
da Escola Nova como mestra das Escolas da
Guarda na Coruña, a comezos do século XX,
aplicando as ensinanzas de Montessori. Como

Outras correntes de pensamento e movementos sociais tiveron a súa importante pegada no ámbito educativo, a máis destacada
é o feminismo, que provocou os avances máis
significativos na transformación da educación
nos últimos dous séculos, desde a completa exclusión das mulleres do acceso á cultura escrita, a mediados do século XIX, á consideración da igualdade de xénero como un
obxectivo prioritario dos sistemas educativos
contemporáneos, no século XXI.
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Escuelas del Ángel: grupo de escolares facendo ximnasia no
patio (aprox. 1930). Fondo Villar Martelo, Arquivo Municipal da
Coruña. A precariedade de medios foi unha constante da educación nos séculos XIX e primeira metade do XX. A educación
física foi unha innovación educativa que se incorporou á escola
xa no século XX.
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2. A EDUCACIÓN DESDE A SEGUNDA REPÚBLICA AO FRANQUISMO
2.1. As reformas educativas da República
e a alfabetización das clases populares
(1931-1936)
O século XX en España foi tan convulso coma o
XIX, con dúas ditaduras e dous períodos democráticos que configuraron realidades educativas antagónicas. A Ditadura de Primo de Rivera
deulle o remate ao período da Restauración e,
no ámbito educativo, mantívose a vixencia da
Lei Moyano, a lenta tendencia alfabetizadora e
as limitacións á liberdade de cátedra.
Tras a proclamación da Segunda República,
o 14 de abril de 1931, convocáronse unhas
Cortes constituíntes as cales elaboraron unha
nova Constitución que, por vez primeira na
historia de España, articula un sistema democrático baseado no sufraxio universal masculino e feminino, igual, directo e secreto.
A Constitución de 1931 culminou as aspiracións dos liberais progresistas, dos republicanos e tamén dos socialistas e do movemento obreiro: afirmou a laicidade do
Estado, estableceu a liberdade de expresión,
de reunión, de afiliación política e de manifestación, recoñeceu os dereitos laborais
dos traballadores asalariados, o seguro de
enfermidade e accidente, invalidez ou morte, o traballo das mulleres, a protección da
maternidade, a xornada de traballo, o salario
mínimo, as vacacións anuais remuneradas,
a igualdade de dereitos para ambos os sexos no matrimonio e o divorcio.
O novo réxime abriu un novo tempo de democracia parlamentaria e de oportunidades
para as arelas históricas de reforma social e
económica que tiña boa parte da sociedade
española e os sectores liberais, republicanos,
socialistas ou rexionalistas, por citar algúns.

A EDUCACIÓN NA CONSTITUCIÓN DA
REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931

ensinanza, a fin de que non estea condicionado máis que pola aptitude e a votación.

Art. 43 «Os pais están obrigados a alimentar, asistir, educar e instruír os seus
fillos. O Estado velará polo cumprimento
destes deberes e obrigas subsidiariamente á súa execución»

A ensinanza será laica, fará do traballo
o eixo da súa actividade metodolóxica e
inspirarase en ideais de solidariedade humana.

Artigo 48. O servizo da cultura é atribución esencial do Estado e prestarao mediante institucións educativas enlazadas
polo sistema da escola unificada.

Recoñéceselles ás Igrexas o dereito, suxeito a inspección do Estado, de ensinar
as súas respectivas doutrinas nos seus
propios establecementos.

A ensinanza primaria será gratuíta e
obrigatoria.

Artigo 50. As rexións autónomas poderán
organizar a ensinanza nas súas linguas
respectivas, de acordo coas facultades
que se concedan nos Estatutos. É obrigatorio o estudo da lingua castelá, e esta
usarase tamén como instrumento de ensinanza en todos os centros de instrución
primaria e secundaria das rexións autónomas. O Estado poderá manter ou crear
nelas institucións docentes de todos os
graos no idioma oficial da República.

Os mestres, profesores e catedráticos
da ensinanza oficial son funcionarios
públicos. A liberdade de cátedra queda
recoñecida e garantida.
A República lexislará no sentido de facilitar aos españois economicamente necesitados o acceso a todos os graos de

nos e nenas como norma no ensino primario (Costa Rico 2004, 1168).

Durante o chamado «bienio progresista»,
a raíz da vitoria da esquerda nas eleccións,
a educación e a alfabetización das clases
populares converteuse nunha das prioridades do primeiro goberno da República,
con Manuel Azaña como Presidente, potenciando a construción de escolas e poñendo en marcha iniciativas emblemáticas
como as Misións Pedagóxicas para levar a
cultura ás zonas máis afastadas do país e
para reducir as elevadas taxas de analfabetismo entre a poboación rural. En 1931,
tamén se estableceu a coeducación de ne-

Nas segundas eleccións de 1933 gañou
unha coalición de dereitas, entre o Partido Radical de Lerroux e a Confederación
Española de Derechas Autónomas con
Gil-Robles á fronte, que desenvolveu unha
política educativa oposta ás reformas do
período anterior, como a prohibición da
escolarización conxunta de nenas e nenos
nas escolas primarias.
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As misións pedagóxicas

Mestra rural, c.a. 1936
Fonte: Wikipedia (imaxe de dominio público)

O baixo nivel de alfabetización da España
de principios de século motivou a posta
en marcha destas misións en 1931, baixo
a influencia da Institución Libre de Enseñanza, co propósito de levar a educación
e a cultura ás zonas rurais máis afastadas
e con menos oportunidades, contando
para iso con mestres e artistas voluntarios. Esta escola ambulante levou a cultura a miles de aldeas, con exposicións itinerantes, bibliotecas, proxeccións de cine
e actuacións de teatro. Ademais, tamén
promoveu a creación de bibliotecas escolares nos centros educativos. Foron
desmanteladas despois da Guerra Civil.

Os mestres da República
Coa II República cobrou protagonismo
unha xeración de mestres vocacionais, con
formación pedagóxica e con ansias por levar a cabo unha fonda renovación nas formas e nos métodos de ensinar da escola
do século XIX e moi motivados con elevar
o nivel cultural do seu alumnado.
O golpe de Estado de 1936 contra o réxime
democrático da República abriu un período de intensa e cruel represión violenta e
asasinatos. Os mestres foron un dos colectivos profesionais sobre os que con maior
crueza caeu a represión franquista nos meses inmediatos posteriores a xullo de 1936.
No mellor dos casos, foron apartados da
profesión e, no peor dos casos, foron encarcerados e asasinados.
O cadro que Castelao pintou no exilio de
Bos Aires, Arxentina, «A derradeira lección
do mestre», é unha denuncia da represión
contra os mestres e contra todos os re-
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presaliados polo fascismo, entre eles o seu
compañeiro do Partido Galeguista, Alexandre Bóveda.
Segundo documenta Miguel Anxo Seixas
(2018), 667 mestres foron perseguidos ou
asasinados dun colectivo de 1.800 mestres
en toda Galicia. Un terzo dos mestres foron represaliados, e estes representaron un
4,4 % de todas as vítimas de matanza discriminada e persecución indiscriminada. A
vocación de cambio social que tiña o profesorado e a súa influencia sobre a infancia
está entre as razóns de tan cruenta represión, mais os falanxistas argumentaban razóns políticas.
Non obstante, dos 667 mestres represaliados só un 16 % tiña algún tipo de vinculación
con partidos políticos ou sindicatos (Seixas
Seoane 2018, 46), a maioría con afiliación
ao PSOE-UGT. Esta circunstancia foi un dos
principais motivos das acusacións, mais no
resto dos casos non existen evidencias de
que tivesen vinculacións políticas.

Mestres depurados, apartados da profesión, sancionados, encarcerados, torturados e fusilados en Galicia
(Seixas Seoane 2018, 47)
Total de mestres en Galicia

1.800

Total de mestres represaliados

667

Mestres sancionados ou apartados da profesión

409

Mestres procesados

44

Mestres fuxidos
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Mestres presos e torturados

86

Mestres asasinados ou «paseados»

97

María Barbeito Cerviño, 1910. No centro, cun grupo de nenos no exterior do Sanatorio Marítimo Nacional de Oza na Coruña. Autor: Pedro Ferrer. Fonte: Real Academia Galega, en Galiciana – Patrimonio Dixital de Galicia, www.galiciana.gal

María Barbeito (1880-1970): unha
mestra da República

ruña, en 1901, e en 1902 converteríase
en directora da escola.

Estudou na Escola Normal de Mestras
da Coruña, obtendo o título de mestra
aos 16 anos (Romero Masiá 2014). Comezou o seu traballo como mestra de
párvulos nas Escolas da Guarda na Co-

Unha das primeiras medidas educativas da II República foi a convocatoria
de prazas para inspección educativa.
En 1933 María Barbeito conseguiu unha
praza como inspectora-mestra na que
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impulsou a modernización da escola
tradicional incorporando os novos métodos pedagóxicos.
María Barbeito estaba ao corrente das
principais innovacións pedagóxicas no
ámbito europeo: incorporou innovacións postuladas polo método Montessori, como a habilitación de espazos
amplos e diáfanos para o alumnado,
o respecto da autonomía dos nenos
e nenas, a organización do traballo
do alumnado arredor de proxectos
ou «centros de interese». Foi pioneira
tamén na potenciación do exercicio
físico no marco da escola, sen formar
parte do currículo oficial, e foi partidaria da incorporación da lingua galega
no ensino.
Como mestra foi pioneira na posta
en marcha de escolas graduadas, co
alumnado organizado en aulas diferentes por cursos, idades e niveis. Ata
ese momento, o modelo predominante
era de escolas unitarias, nas que convivían alumnos de todas as idades nunha
mesma aula.

A toma de conciencia sobre a situación
da lingua galega no ensino
O galego, como lingua románica e variante do latín, desenvolveuse no territorio de
Galicia na Baixa Idade Media, a partir do século XII. Neste período foi o vehículo dunha abundante produción literaria en prosa e
poesía, reunida en varios cancioneiros como
as Cantigas de Martín Códax ou as Cantigas
de Santa María (Costa Rico 2004, 209). Neste
período o galego era lingua de uso común
na comunicación oral entre o pobo e a nobreza, e tamén da documentación escrita.
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Preocupouse pola mellora das instalacións (Romero Masiá 2014, 87), das bibliotecas escolares e do instrumental
científico. Tamén realizou numerosas
xuntanzas coas familias para «conciencialas da necesidades de enviar aos seu
fillos á escola» (Romero Masiá 2014, 104).
Participou en múltiples accións benéficas como «El Niño Descalzo», na que
procuraban zapatos e calzado para os
nenos máis pobres; así mesmo, fundou
tamén unha Cantina Escolar na que
proporcionaba alimento ao nenos e nenas das familias máis necesitadas. Ademais, foi pioneira feminista e defensora
da igualdade entre homes e mulleres.
Na Escola da Guarda tamén implantou unha «cartilla médica escolar» para
mellorar a saúde do seu alumnado.
Despois do golpe militar, María Barbeito foi cesada de todos os seus cargos e
apartada da profesión, en 1937, por parte da «Comisión Depuradora do Maxisterio» e a súa obra quedou sen efecto
baixo as novas orientacións educativas
da ditadura franquista.

Desde a instauración da monarquía dos
Reis Católico no século XVI, a lingua galega perdeu relevancia nos usos oficiais e
como lingua literaria, pasando a converterse nunha lingua ágrafa (Monteagudo 2001,
110), mais continuou sendo a lingua de uso
común da maioría da poboación ata finais
do século XX. A única expresión escrita en
galego durante este período foi a de Frei
Martín Sarmiento no século XVIII.
Coa chegada dunha nobreza foránea o castelán foise convertendo na lingua dominante entre a fidalguía, o clero e as capas me-

tarde, coa aparición da Xeración Nós, apareceron novas figuras como Ramón Otero
Pedrayo (1888-1976), Vicente Risco (18841963) ou Afonso Daniel Rodríguez Castelao
(1886-1950), un grupo de artistas e intelectuais que fundaron unha revista na que lle
deron expresión á reivindicación da idea de
Galicia como nación (Villares 2016).

dias da sociedade. E as diversas institucións
educativas que existiron durante este período foron un vehículo de castelanización.
O castelán como lingua vehicular da escola moderna
O castelán era a lingua de uso habitual entre a burguesía urbana e as capas altas e
intermedias da sociedade do século XIX, e
tamén era a lingua da nova Administración
do Estado liberal, das escolas, das universidades e dos mestres. Non obstante, o galego, reducido á consideración de dialecto,
seguiu sendo a lingua de uso maioritario
entre as clases populares, os labregos, mariñeiros e o proletariado industrial.

En 1916 constituíronse as Irmandades da
Fala promovidas por Antón Villar Ponte
(1881-1936), cun carácter máis político e
centradas na defensa da lingua galega e na
reivindicación de cooficialidade do galego
e castelán Crearon o semanario A Nosa Terra, que contribuíu á difusión das ideas galeguistas e no que apareceron os primeiros
escritos en defensa da presenza da lingua
galega no ensino.

O novo sistema escolar liberal posto en
marcha no século XIX a partir da Lei Moyano excluía o galego como lingua vehicular
da comunicación entre o profesorado e o
alumnado, creando unha fenda entre un
profesorado que impartía as súas clases en
castelán e un alumnado maioritariamente
galegofalante. A escola moderna serviu en
Galicia como medio de difusión do castelán no medio rural, onde moitos nenos tiñan o primeiro contacto con esta lingua na
escola. Esta situación lingüística supuxo un
atranco didáctico para o éxito das prácticas
escolares en Galicia, por excluír como lingua vehicular a propia dos nenos e nenas
e porque se baseaba nun tipo de aprendizaxe abstracta e memorística desvinculada
da súa propia realidade.

En 1921 Vicente Risco, director da Escola Normal de Ourense, publicou na revista
«Nós» un plan pedagóxico para a galeguización das escolas. En 1923 un grupo de
estudantes e mestres universitarios crearon
o Seminario de Estudos Galegos, que puxo
en marcha a produción de contidos centrados en Galicia desde diversas áreas de
coñecemento, desde a historia de Galicia, á
lingüística ou a pedagoxía, e creando materiais escolares en galego.
A cooficialidade da lingua galega desde a
II República á Constitución de 1978
Mais todas estas iniciativas favorables á galeguización do ensino tiveron a súa oportunidade de realizarse no período da II República. A Constitución Española de 1931
recoñecíalles ás provincias a posibilidade
de organizarse en rexións autónomas con
Estatuto propio e a posibilidade da cooficialidade da lingua galega. A República supuxo a apertura dun novo tempo político
e ofreceu novas oportunidades para o galeguismo; en consonancia co novo tempo,

Rexurdimento, galeguismo e reivindicación do uso da lingua galega no ensino
Co espertar cultural que significou o
Rexurdimento do século XIX, con autores
como Manuel Murguía (1833-1923), Rosalía
de Castro (1837-1885) ou Curros Enríquez
(1851-1908) recuperouse o galego como
lingua literaria con presenza escrita. Máis
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en 1931 constituíuse, en Pontevedra, o Partido Galeguista no que militaban Castelao e
Alexandre Bóveda (1903-1936).

ción do Estatuto de Autonomía de Galicia
en xuño de 1936, que suporía a cooficialidade da lingua galega no ensino.

Nas eleccións de 1936, o PG presentouse
en coalición co Frente Popular, conseguindo tres deputados, Suárez Picallo e Antón
Villar Ponte, pola Coruña, e Castelao, pola
provincia de Pontevedra, que lograron a
convocatoria do plebiscito para a aproba-

Estando Castelao en Madrid para entregar os resultados do referendo de aprobación do Estatuto de Autonomía nas Cortes,
produciuse o alzamento militar do Xeneral Franco en xullo de 1936 que daría lugar á Guerra Civil e que, finalmente, derro-

Estatuto de autonomía de Galicia
aprobado en referendo en 1936
Artigo 1. Galicia organízase como rexión autónoma no Estado Español, de
acordo coa Constitución da República
e o presente Estatuto.
Artigo 4. Serán idiomas oficiais, en Galicia, o castelán e o galego; mais nas relacións oficiais da Rexión con autoridades doutras Rexións e coas do Estado,
usarase sempre o castelán (...).
Os funcionarios que se designen para
actuar na Rexión deberán acreditar coñecemento da lingua galega.

cou o réxime democrático da II República,
deixando o estatuto e toda a legalidade republicana sen efecto.
Durante o franquismo, o castelán foi a lingua
obrigatoria da escola, e non estaba permitido
falar en galego. Estas prácticas foron afianzando na poboación a percepción da falta de
utilidade do galego como lingua oral sen ningún tipo de expresión escrita, sen oficialidade
e sen prestixio social, fronte ao castelán, que
se presentaba como lingua oficial da Administración e da escola. Pouco a pouco, esta
percepción derivou en complexo de inferio-
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ridade social e cultural respecto do idioma en
boa parte da sociedade galega.
Non obstante, o Estatuto de Autonomía
deixou a súa pegada moitos anos máis tarde:
na fin do réxime franquista e coa nova democracia da Constitución de 1978, Galicia obtivo
o tratamento de nacionalidade histórica e o
recoñecemento da cooficialidade da lingua
galega, co que se sentaron as bases da súa
dignificación e da normalización lingüística,
o cal permitiu que hoxe o galego coexista co
castelán como lingua vehicular do ensino en
Galicia.

Cartel promocional do Estatuto de Galicia de 1936 de Camilo Díaz Baliño. Fonte: Wikipedia (imaxe de dominio público)
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Constitución Española de 1978

Estatuto de Autonomía de Galicia, 1981

Artigo 3

Artigo 5

1. O castelán é a lingua española oficial
do Estado. Todos os españois teñen o
deber de coñecela e o dereito a usala.
2. As outras linguas españolas serán
tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas, de acordo cos seus
estatutos.
3. A riqueza das distintas modalidades
lingüísticas de España é un patrimonio
cultural que será obxecto de especial
respecto e protección.

1. A lingua propia de Galicia é o galego.
2. Os idiomas galego e castelán son
oficiais en Galicia e todos teñen o
dereito de os coñecer e de os usar.
3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos
dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos
da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios
para facilita-lo seu coñecemento.
4. Ninguén poderá ser discriminado
por causa da lingua.

Artigo 148
As comunidades autónomas poderán
asumir competencias nas seguintes
materias:
17. O fomento da cultura, da investigación e, se é o caso, do ensino da lingua
da comunidade autónoma.

Artigo 27
No marco do presente Estatuto correspóndelle á Comunidade Autónoma
galega a competencia exclusiva das seguintes materias:
20. A promoción e o ensino da lingua
galega.

2.2. A Guerra Civil (1936-1939) e a educación no franquismo (1939-1975)
No mes de xullo de 1936 produciuse o
sublevación do exército de África baixo o
mando do Xeneral Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) e posteriormente no
resto da península contra o goberno democrático da República. Así comezou a
Guerra Civil entre o goberno da República e
os seus defensores fronte aos militares sublevados. No caso de Galicia, apenas houbo fronte de guerra polo rápido trunfo dos
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sublevados, que levou consigo unha forte
represión sobre as autoridades civís da república e sobre todas aquelas persoas con
algún tipo de militancia política ou sindical.
Moitos dos que conseguiron salvar a vida
víronse obrigados ao exilio no estranxeiro.
A Guerra Civil Española, entre 1936 e 1939,
foi a antesala da Segunda Guerra Mundial,
coa emerxencia do fascismo de Mussolini
en Italia e de Hitler en Alemaña, aliados do
Xeneral Franco. Segundo sinalan Sartorius e
Alfaya (2002, 315), a guerra deixou un saldo

de 300 mil mortos pola represión e 10.000
mortos nos campos de concentración nazi,
ademais de case medio millón de exiliados.

berdade relixiosa, e discurso único fronte
a liberdade de cátedra. No plano administrativo, creouse o Ministerio de Educación
Nacional que reorganizou os estudos e os
métodos de ensino.

O trunfo do bando nacional e a fin da Guerra Civil deu paso a un novo tempo, a ditadura franquista que instaurou un réxime
autoritario en España de ideoloxía nacional-católica, exaltación da patria e das ideas
tradicionalistas e relixiosas durante máis de
40 anos. O franquismo institucionalizou a
vitoria do Xeneral Franco sobre a República, asentando un novo período de paz que
lle impuxo o silencio aos vencidos, cando
non a represión, a violencia ou a privación
de liberdade. A Falanxe Española foi o partido único do novo réxime, encargado de
difundir a ideoloxía oficial.

Lentos avances na escolarización e retroceso pedagóxico
Na década de 1940 seguiron producíndose pequenos avances nas taxas de alfabetización e a oferta privada foi a que, en boa
medida, lle deu resposta á demanda crecente de escolarización. Aínda en 1955, o
30 % dos nenos e nenas entre 6 e 11 anos
non acudían á escola en Galicia, cifra que
se reduciu ao 20 % no ano 1968 (Costa
Rico 2004, 1063). Será a partir da década de
1970 cando se produzan os avances máis
significativos na extensión da rede escolar
e no aumento das taxas de escolarización.

A educación e a ideoloxía oficial do réxime
Neste contexto, a educación converteuse
nunha ferramenta ideolóxica e de adoutrinamento no discurso dos vencedores e na
transmisión do ideario fascista, unha exaltación do patriotismo, a transmisión dos
valores dun catolicismo tradicionalista e
contrario a calquera signo de progreso e de
cambio social. A liberdade de pensamento,
a liberdade de prensa, a liberdade de expresión e o pluralismo foron erradicados da
vida pública.

Non obstante, no plano pedagóxico producíronse retrocesos no ensino primario
e escasos avances no ensino secundario e
no universitario, provocando un desaxuste
entre o sistema educativo e as necesidades do crecemento económico industrial e
dos novos avances tecnolóxicos. O ensino
secundario do franquismo caracterizouse
polo protagonismo do ensino privado confesional católico a cargo de diversas ordes
relixiosas con presenza nas principais localidades de Galicia:, Xesuítas Salesianos,
Maristas, Irmáns de La Salle, Escolapios,
Franciscanos, Franciscanas, Dominicos,
Calasancias, Compañía de María, Xosefinas, Carmelitas, Fillas de María Auxiliadora,
Xesuitinas, Carmelitas e Fillas de Cristo Rei.

O franquismo edificou un novo modelo
educativo contraposto aos valores que defendera a República e aos enfoques pedagóxicos que tratou de desenvolver, autoritarismo fronte a democracia, intolerancia
da disidencia fronte ao pensamento crítico,
uniformidade fronte a pluralismo, retorno
ao monolingüismo en castelán fronte á
oportunidade de cooficializar a lingua galega, educación separada por sexos fronte a educación mixta, censura fronte a liberdade de prensa, educación confesional
e católica fronte á educación laica e a li-

Extensión da rede escolar na década de
1970
Despois de rematada a II Guerra Mundial,
España ingresa na ONU en 1955 e comeza
unha fase máis moderada do réxime fran-
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quista e de apertura ao exterior. Nos anos
60, co crecente desenvolvemento industrial de España, iniciouse unha fase aperturista do réxime franquista. Desde dentro do
propio aparato de goberno do réxime franquista produciuse unha toma de conciencia
sobre a necesidade de modernizar a educación para poder facer fronte ás crecentes
demandas sociais e ás necesidades do sistema produtivo: avanzar na escolarización
da infancia e e facer unha reforma xeral da
educación e da formación profesional que
permitise formar os traballadores cualificados que necesitaban as empresas.
Dentro deste afán modernizador, en 1964
ampliouse a idade de escolarización obrigatoria ata os 14 anos e en 1970 aprobouse a Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970
que, dentro do contexto do franquismo,
supuxo un impulso á modernización da
educación en España e reorganizouna en
catro niveis diferenciados:
1. Preescolar: regúlase, por primeira vez, a
educación na infantil en dúas etapas, o

A pedagoxía do franquismo
Durante o período franquista, púxose
en marcha unha nova pedagoxía coherente coa ditadura. O profesor era unha
figura autoritaria que podía aplicar castigos físicos ao alumnado se o consideraba necesario. O castelán era a lingua
obrigatoria da escola, na que non estaba permitido falar en galego.
A educación volveu estar diferenciada
por sexos, orientando ás mulleres para
o desenvolvemento dos labores do-
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xardín de infancia e as escolas de párvulos, entre os 2 e os 5 anos.
2. Educación Xeral Básica ou EXB, obrigatoria e gratuíta entre os 6 os 11 anos, e
dividida en 8 cursos.
3. Ensino Medio:
•

Bacharelato Unificado Polivalente
ou BUP, con tres cursos que daban
acceso a Curso de Orientación Universitaria ou COU.

•

Formación Profesional ou FP, dividida en dous graos que daban lugar
ao título e «técnico auxiliar» ou de
«técnico especialista».

4. Ensino Universitario, estruturado en
tres ciclos, o primeiro, que daba lugar
ao título de Diplomado/a, Arquitecto ou
Enxeñeiro Técnico; o superior, que daba
lugar ao título de Licenciado, Enxeñeiro
ou Arquitecto, e o terceiro ciclo para o
título de Doutor.

mésticos e nun papel subordinado aos
homes no fogar e na vida pública. Tratábase tamén dunha educación patriótica de exaltación da idea de España e do
discurso dos vencedores da Guerra Civil.
A educación volveu ao carácter confesional que presentou durante o século XIX, tendo un importante peso nos
contidos educativos e na organización
dos centros de ensino. Durante o franquismo, a escola foi transmisora de
valores conservadores e católicos no
plano moral, na concepción da familia

tradicional e do comportamento afectivo-sexual e reprodutivo. Para as mulleres estaba reservado o papel de nais,
a crianza dos fillos, e sempre dentro do
matrimonio católico.

cial do réxime: catecismos, exercicios
de caligrafía, e todos os libros da cultura galega estaban fóra do alcance
dos nenos e nenas. Poñerse en pé para
saudar o profesor ou rezar era un ritual
habitual dos días de escola nas aulas
durante este período.

Os materiais escolares e os libros de
textos eran un reflexo da ideoloxía ofi-

Formación político-social.

Lección 4. Las J.O.N.S. a educación no franquismo tiña
como prioridade o adoctrinamento na ideoloxía oficial.

Diploma do curso de ensinanzas do fogar e
formación do espírito nacional.

Formación política para las flechas.
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3. A EDUCACIÓN COMO UN PIAR
FUNDAMENTAL DA DEMOCRACIA
E OS DEREITOS HUMANOS
3.1. O dereito á educación: unha conquista social contemporánea
As gravísimas consecuencias da Segunda
Guerra Mundial, con máis de 6 millóns de
civís xudeus asasinados con métodos industriais no xenocidio nazi (Bahuer 2010,
5), máis de 50 millóns de persoas falecidas
na guerra, ou as bombas atómicas sobre
Hiroshima e Nagasaki -en Xapón-, constituíron o escenario sobre o que en 1948 a
Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos (DUDH).
Coa DUDH a educación asume un novo
carácter político de enorme transcendencia no contexto da posguerra: contribuír a
construción dunha cultura da paz co fin de
crear un marco de diálogo para a resolución dos problemas internacionais e dos
conflitos, e asentar as bases da cidadanía
democrática como antídoto fronte ao fanatismo e ás ideoloxías totalitarias.
Deste xeito, a educación incorporouse na
declaración como un dereito fundamental
e como un piar básico dos dereitos humanos, considerada como a porta de acceso
a outros dereitos civís, políticos e sociais.
Consecuentemente, a partir da segunda
metade do século XX a educación converteuse nunha prioridade dos gobernos, que,
por primeira vez, comezaron a dedicar un
importante capítulo do gasto público á
educación que permitiu acadar unha verdadeira universalización do ensino.
A educación adquiriu unha importancia
fundamental para o desenvolvemento humano:

•

No plano político considérase unha
premisa necesaria para a formación da
cidadanía democrática, facilitando a
participación política que necesitan as
democracias para o seu funcionamento
e para a consecución dos dereitos humanos.

•

•

No plano cultural contribúe ao desenvolvemento do coñecemento, das expresións culturais, da ciencia e da tecnoloxía.

•

No plano económico constitúe un piar da
competitividade económica, mellora as
capacidades profesionais e laborais, o que
reverte nun mellor funcionamento das
empresas, dos mercados de traballo e, en
última instancia, na creación de riqueza.

No propio marco da ONU, creouse tamén a
UNESCO, coa misión de cimentar a paz na
base da solidariedade, reforzando os vínculos entre nacións para «que toda nena
e neno teñan acceso a unha educación
de calidade, en canto que un dereito humano fundamental é prerrequisito para o
desenvolvemento humano».

No plano dos dereitos civís o acceso á
educación tamén é o primeiro piar para
avanzar na igualdade de oportunidades
entre homes e mulleres, das persoas
con discapacidade e tamén constitúe o
principal «ascensor» social entre clases
sociais.

O dereito á educación na Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948
«A Asemblea Xeral proclama a presente Declaración Universal dos Dereitos Humanos
como ideal común polo que todos os pobos e nacións se deben esforzar, para que
tanto os individuos coma as institucións, inspirándose constantemente nela, promovan, mediante o ensino e a educación, o respecto destes dereitos e liberdades».
Artigo 26
5. Toda persoa ten dereito á educación. A educación debe ser de balde, polo menos
no que atinxe á instrución elemental e fundamental. A instrución elemental será obrigatoria. A instrución técnica e profesional haberá de ser xeneralizada; o acceso aos
estudos superiores será igual para todos, en función dos méritos respectivos.
6. A educación terá como obxectivo o pleno desenvolvemento da personalidade
humana e o fortalecemento do respecto aos dereitos da persoa e ás liberdades fundamentais; favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre as nacións e todos
os grupos étnicos ou relixiosos; promoverá o desenvolvemento das actividades das
Nacións Unidas para o mantemento da paz.
7. Os pais teñen dereito preferente a escoller o tipo de educación que se haberá de dar
aos seus fillos.
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En 1989 Nacións Unidas aprobou a Convención dos dereitos do neno que vincula
legalmente aos Estados na súa defensa, e
que supuxo unha viraxe histórica na forma
de concibir a infancia respecto das xeracións anteriores na historia da humanidade.
As súas repercusións no ámbito educativo
foron:
•

•

Dereito á educación, que se concreta
na obriga dos Estados de implantar ensino primario gratuíto e universal para
todos e todas.

•

Dereito á educación dos nenos con diversidade funcional.

•

Prohibición do traballo infantil.

•

Desenvolver a personalidade, as aptitudes e a capacidade mental e física
do neno ata o máximo das súas posibilidades;
Inculcarlle ao neno o respecto dos
dereitos humanos e das liberdades
fundamentais e dos principios consagrados na Carta das Nacións Unidas;
Inculcarlle ao neno o respecto dos
seus pais, da súa propia identidade
cultural, do seu idioma e dos seus
valores, dos valores nacionais do
país en que vive, do país de que sexa
orixinario e das civilizacións distintas
da súa;

Protección contra os malos tratos e prohibición dos castigos físicos escolares.

Convención dos dereitos do neno de
1989
Artigo 28

•
1. Os Estados Partes recoñecen o dereito
do neno á educación (..), deberán:
•
•

•

•

Implantar o ensino primario obrigatorio e gratuíto para todos;
Fomentar o desenvolvemento, nas
súas distintas formas, do ensino secundario (...), facer que todos os
nenos dispoñan del e teñan acceso
a el.
Facer o ensino superior accesible a
todos, sobre a base da capacidade,
por cantos medios sexan apropiados;
Adoptar medidas para fomentar a
asistencia regular ás escolas e reducir as taxas de deserción escolar.

Artigo 29
1. Os Estados Partes conveñen en que
a educación do neno deberá estar encamiñada a:
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•

Artigo 30
Nos Estados en que existan minorías étnicas, relixiosas ou lingüísticas ou persoas de orixe indíxena, non se lle negará
a un neno que pertenza a tales minorías ou que sexa indíxena o dereito que
lle corresponde, en común cos demais
membros do seu grupo, a ter a súa propia vida cultural, a profesar e practicar a
súa propia relixión, ou a empregar o seu
propio idioma.

Artigo 32
1. Os Estados Partes recoñecen o dereito
do neno a estar protexido contra a explotación económica e contra o desempeño de calquera traballo que poida ser

perigoso ou entorpecer a súa educación, ou que sexa nocivo para a súa saúde ou para o seu desenvolvemento físico,
mental, espiritual, moral ou social.

Para completar o avance nos dereitos, Nacións Unidas aprobou a Convención sobre
os Dereitos das Persoas con Discapacidade de 2007 con mencións específicas á
educación, que reviste unha importancia

fundamental para garantir a igualdade de
oportunidades e o acceso a outros dereitos
como a plena participación social ou o acceso ao mundo do traballo.

Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de 2007

discapacidade participen de xeito
efectivo nunha sociedade libre.

Artigo 24. Educación.

2. Ao facer efectivo este dereito, os Estados
Partes asegurarán que:

1. Os Estados Partes recoñecen o dereito
das persoas con discapacidade á educación. Con miras a facer efectivo este dereito sen discriminación e sobre a base da
igualdade de oportunidades, os Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos os niveis, así como
o ensino ao longo da vida, co fin de:

•

•

•

Desenvolver plenamente o potencial humano e o sentido da dignidade e a autoestima e reforzar o
respecto polos dereitos humanos,
as liberdades fundamentais e a diversidade humana;
Desenvolver ao máximo a personalidade, os talentos e a creatividade
das persoas con discapacidade, así
como as súas aptitudes mentais e
físicas;
Facer posible que as persoas con
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•

•

As persoas con discapacidade non
queden excluídas do sistema xeral de
educación por motivos de discapacidade, e que os nenos e as nenas con
discapacidade non queden excluídos
do ensino primario gratuíto e obrigatorio nin do ensino secundario por
motivos de discapacidade;
Que as persoas con discapacidade
poidan acceder a unha educación
primaria e secundaria inclusiva, de
calidade e gratuíta, en igualdade de
condicións coas demais, na comunidade en que vivan;

3. Os Estados Partes (...) adoptarán as medidas pertinentes, entre elas:
•

Facilitar a aprendizaxe do Braille, a
escritura alternativa, outros modos,

medios e formatos de comunicación
aumentativos ou alternativos e habilidades de orientación e de mobilidade,
así como a titoría e o apoio entre pares;
•

Facilitar a aprendizaxe da lingua de
signos e a promoción da identidade
lingüística das persoas xordas;

En setembro de 2000 a Asemblea Xeral das
Nacións Unidas aprobou a Declaración do
Milenio, con 8 obxectivos básicos, un dos
cales foi «velar por que todos os nenos e
nenas poidan rematar un ciclo completo de
ensino primario». Mais este obxectivo está
aínda lonxe da súa consecución. Segundo
os datos da UNESCO, aínda a día de hoxe,
existen ao menos 750 millóns de persoas
adultas no mundo que «seguen carecen-

Un alumno de oito anos dunha zona rural en
China camiña durante máis dunha hora cada
día a temperaturas baixo cero para chegar á
escola
A falta de acceso á educación segue a ser unha
realidade en boa parte do mundo, como mostra esta fotografía que se fixo viral nas redes
sociais e acabou tendo repercusión na prensa
mundial.
O protagonista da foto é Wang Fuman (La historia detrás de la conmovedora imagen de un
niño que llega congelado al colegio, El País, 12
de xaneiro de 2018), un neno de 8 anos que
camiña unha hora e media cada día desde a
súa casa para chegar á escola, nunha zona rural de China, a temperaturas de ata 10 graos
baixo cero. Malia as difíciles circunstancias,
Wang sempre asiste á escola. O seu mestre fíxolle a fotografía, que se fixo viral, na que aparece co pelo conxelado.
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•

Asegurar que a educación das persoas
e, en particular a dos nenos e nenas cegos, xordos ou xordocegos se imparta
nas linguaxes e os modos e medios de
comunicación máis apropiados para
cada persoa e en ámbitos que permitan alcanzar o seu máximo desenvolvemento académico e social.

do de competencias básicas de lectura,
escritura e cálculo. Dous terzos das persoas afectadas son mulleres e 102 millóns
delas son mozas de entre 15 e 24 anos»
(UNESCO, 2018). «Ademais, seis de cada
dez nenos e adolescentes, 617 millóns, non
acadan o nivel mínimo de competencia en
lectura e matemáticas». A situación educativa de moitos lugares do mundo é semellante á de Galicia no século XIX.

En Galicia temos outros problemas educativos:
o abandono temperán, que é maioritariamente
masculino. En 2016 abandonaron prematuramente o 19 % varóns entre 18 e 24 anos e o
11 % das mulleres, sen completar a educación
secundaria da segunda etapa e non segue ningún tipo de formación (Galicia, Enquisa de Poboación Activa, 2016. IGE)

As fotografías de Wang Fuman que difundiu o seu mestre
e que se fixeron virais nas redes sociais de todo o mundo.

3.2. A educación no período democrático
A partir da Constitución de 1978

Á morte de Franco, comezou o período
coñecido como a «transición democrática», para referirse ao proceso que conduciu á instauración dun réxime democrático
coa Constitución Española aprobada en
referendo, en 1978, que recolleu o dereito
á educación en liña coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos e sentou as
bases de todas as leis educativas democráticas.

Durante os 40 anos de ditadura franquista,
non existía dereito de reunión nin de asociación e os partidos políticos estaban prohibidos; boa parte da oposición política ao
franquismo desenvolveuse na clandestinidade polos partidos políticos ilegalizados,
que traban de derrubar réxime franquista
para reinstaurar o réxime democrático.

A educación na Constitución Española de 1978

7. Os profesores, os pais e, se procede, os
alumnos intervirán no control e xestión de
todos os centros sostidos pola Administración con fondos públicos, nos termos que
a lei estableza.

Artigo 27
1. Todos teñen dereito á educación. Recoñécese a liberdade de ensino.

8. Os poderes públicos inspeccionarán e
homologarán o sistema educativo para garantir o cumprimento das leis.

2. A educación terá por obxecto o pleno
desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais.

9. Os poderes públicos axudarán os centros docentes que reúnan os requisitos que
a lei estableza.
10. Recoñécese a autonomía das universidades, nos termos que a lei estableza.

3. Os poderes públicos garanten o dereito
que asiste aos pais para que os seus fillos
reciban a formación relixiosa e moral que
estea de acordo coas súas propias conviccións.

Artigo 43
3. Os poderes públicos fomentarán a educación sanitaria, a educación física e mailo
deporte. Tamén facilitarán a adecuada utilización do lecer.

4. O ensino básico é obrigatorio e gratuíto.
5. Os poderes públicos garanten o dereito
de todos á educación, mediante unha programación xeral do ensino, con participación efectiva de todos os sectores afectados e a creación de centros docentes.

Artigo 44
1. Os poderes públicos promoverán e tutelarán o acceso á cultura, á que todos teñen
dereito.

6. Recoñéceselles ás persoas físicas e xurídicas a liberdade de creación de centros
docentes, dentro do respecto aos principios constitucionais.

2. Os poderes públicos promoverán a ciencia e maila investigación científica e técnica en beneficio do interese xeral.
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Artigo 51
2. Os poderes públicos promoverán a información e maila educación dos consu-

midores e usuarios, fomentarán as súas
organizacións e oiranas nas cuestións que
poidan afectar a aqueles, nos termos que a
lei estableza.

Baseándose na consideración da educación como un dereito fundamental, os sucesivos gobernos aprobaron varias leis que
configuraron o sistema educativo no período democrático e constituíron sempre
un motivo de debate ata a actualidade.

•

Malia que no período democrático se produciron os avances máis significativos de
toda a historia de España na educación,
esta é obxecto de controversia e de acendidos debates, e caracterizouse por un vaivén lexislativo segundo a orientación dos
partidos no goberno e pola ausencia de
grandes consensos nesta materia:

Sobre o que non houbo discusión é sobre
o carácter prioritario da educación como
un dos piares da democracia. O período
democrático consolidou o sistema escolar
en España, cunha rede escolar que garante
a escolarización universal de todo o alumnado. Isto levou aparellado a dotación de
recursos públicos para a educación e o incremento do gasto educativo, que, en 2017,
en Galicia foi de 2.339 millóns de euros €,
que supuxeron o 25 % do orzamento da
Xunta de Galicia para ese ano e o segundo
capítulo de gasto por detrás da sanidade
pública.

•

•

•

Ley Orgánica reguladora del Derecho
a la Educación (LODE): regulou o ensino básico, obrigatorio e gratuíto, sen
ningún tipo de discriminación e favorecendo o desenvolvemento dos valores
democráticos, nun contexto de ensino
libre.
Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE),
que estruturou o sistema educativo en
educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato, formación
profesional de grao medio, formación
profesional de grao superior, educación
universitaria, ensinanzas de réxime especial, artísticas e de idiomas.
Ley Orgánica de Educación (LOE) de
2006
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Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, a máis
recente.

A educación, unha prioridade do Estado
e do gasto público.

N.º de alumnos/as no ensino secundario en
Galicia en 2017
ESO

89.514

Bacharelato

31.137

Formación Profesional

36.427

Total alumnado en
secundaria

157.078

Gasto educativo curso 2016/2017. Galicia
(Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria / Universidades)
(miles de euros)
E. Secundaria e F. Profesional

734.771,5

Actividades extraescolares e anexas

3.861,2

Formación e perfeccionamento do profesorado

2.967,9

Investigación educativa

103,5

Administración Xeral

24.418,8

Bolsas e axudas non universitarias

16.719,1

Gasto total do ensino secundario

782.842

Gasto total en educación en Galicia

2.339.616,8

Recursos económicos. Gasto Público. Año 2016. Ministerio de Educación, cultura y deporte.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/
gasto-publico/2016.html>
Orzamento 2017 da Xunta de Galicia. Consellería de Facenda Xunta de Galicia.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.conselleriadefacenda.es/documents/10433/5522340/PresentacionOrzamentos2017.pdf/9514e9bf-ee0a-4337-9c28-d1656ec97774>

O custo mensual da educación secundaria
pública en Galicia foi de 4.983 € anuais por
alumno/a, en 2016. No ano 2017 o gasto
educativo total de España foi de 49.418 millóns de euros, para un total de 8.127.832
alumnos e alumnas de ensino non universitario e 1.558.685 de estudantes no ensino
universitario.

de maiores e alumnado actual tivo lugar en
tempos históricos diferentes.
A xeración das persoas maiores que participan en «Falamos da escola» naceron nas
décadas dos anos 30, 40 e 50 do século
pasado e hoxe teñen entre 65 e 85 anos.
•

3.3. O cambio xeracional na educación
entre dous séculos: mocidade e maiores
en diálogo.
Neste inicio do século XXI, conviven varias
xeracións contemporáneas entre si, unidas
pola experiencia dun tempo presente común e afastadas por teren experimentado
circunstancias materiais de vida, políticas,
culturais e económicas moi diferentes; se
falamos particularmente da escolarización,
podemos afirmar que a experiencia escolar
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Na década de 1940 aconteceu un feito de grande importancia que cambiou
unha tendencia histórica: «o tránsito
dunha sociedade maioritariamente
analfabeta a outra maioritariamente
alfabetizada, prodúcese entre 1900
e 1940» (De Gabriel 2013, 292). Neste último ano, en Galicia, por primeira
vez, hai máis persoas alfabetizadas que
analfabetas: o 64 % da poboación galega xa sabía ler e escribir, xa eran maioría.
Na década anterior, aínda eran maioría
os analfabetos.

•

•

•

•

Nesta década, cando os maiores eran
nenos, as taxas de escolarización aínda
eran baixas entre a poboación entre 6 e
9 anos, o cal significa que non todos os
nenos e nenas ían á escola, moitos non
tiñan a oportunidade de ir: en 1950,
aínda 37 de cada 100 nenos e nenas
entre 6 e 10 anos non sabían ler e escribir (De Gabriel 1997, 220). Aínda hai
persoas nacidas nesa época que nunca
aprenderon a ler nin escribir: o 8 % das
mulleres e o 3 % dos homes de 85 a 89
anos.
Por outra banda, no caso dos nenos que
tiñan a oportunidade, na meirande parte dos casos, tratábase dunha escolarización incompleta, de curta duración e
de baixa calidade, centrada apenas en
aprender a ler e escribir. Algunhas persoas foron a escolas de ferrado e participaron en modelos educativos propios
do século XIX.
A Galicia de 1940 aínda era fundamentalmente rural, con malas comunicacións e sen medios de transporte, o
que facía inviable que os nenos e nenas
puidesen saír das súas aldeas a estudar
a outro sitio se non había escola. Non
había estradas asfaltadas nin autoestradas, e moi poucos coches. Si había
ferrocarril. Moi poucos puideron salvar
esta barreira.
En 1940 había unha media de 36 alumnos por escola mentres que, en 2015,
temos unha media de 209 alumnos por
escola. Cando as comunicacións e os
transportes melloraron, puideron facerse os chamados «grupos escolares»,
reunindo alumnos de diferentes lugares
nun único centro, mais na primeira metade do século non existía a posibilidade de desprazarse para acudir á escola.
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•

Moi poucos maiores tiveron a oportunidade de ir á universidade, só 4 de cada
100 persoas nacidas entre 1932 e 1936
completaron estudos superiores fronte
a 27 e cada 100 nacidas entre 1982 e
1986.

•

A meirande parte das casas non tiñan
baño e non existía a calefacción, nin as
cociñas de gas, moi poucas tiñan electricidade ou teléfono, tampouco había
televisión e moi poucas tiñan libros,
non había lavadoras, a roupa lavábase
á man, nos ríos ou nos lavadoiros públicos. Algúns nenos e nenas non tiñan
zapatos e andaban descalzos.

O alumnado que hoxe está nas aulas da
ESO e Bacharelato naceu xa no século XXI,
despois do ano 2000.
•

Todos os nenos e nenas tiveron acceso
á educación gratuíta e pública.

•

Todos e todas teñen acceso á cultura
escrita, a bibliotecas e a libros.

•

Todos os nenos e nenas aprenden a ler
e escribir antes dos 10 anos.

•

A meirande parte do alumnado ten acceso a internet e conta con dispositivos
móbiles, tabletas ou ordenadores.

No seguinte cadro podemos ver unha
comparación entre a situación educativa
das persoas entre 85 e 89 anos e as persoas entre 32 e 36 anos.

Dúas xeracións comparadas no acceso á educación no século XX
Galicia

Nacidos entre 1932 e 1936

Nacidos entre 1982 e 1986

Non saben ler nin escribir

8 % das mulleres e un 3 % dos homes de 85 a 89 anos non saben ler
nin escribir

3,6 de cada 1.000 persoas, entre
32 e 36 anos, non saben ler nin
escribir

Sen estudos

51 de cada 100 mulleres non completaron ningún estudo

1 de cada 100 mulleres non completaron ningún estudo

Estudos secundarios

17 de cada 100 persoas completaron estudos secundarios

65 de cada 100 persoas completaron estudos secundarios

Estudos superiores

4 de cada 100 persoas completaron
estudos superiores

27 de cada 100 persoas completaron estudos superiores

Elaboración propia.
Poboación de Galicia por nivel de estudos e grupos de idade. INE 2018. Censos de Población y Viviendas 2011.
Resultados definitivos. [Consulta: 12 decembro 2018] <https://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_detallados.htm>

Tamén hai unha destacada diferenza entre maiores e mocidade nos usos lingüísticos:
entre os maiores de 65 ou máis anos o 73 % exprésanse habitualmente en galego cos seus
amigos fronte a só o 23 % das persoas de 5 a 14 anos.
Usos lingüísticos segundo idade. Persoas segundo a lingua na que falan cos seus amigos.
Datos por sexo e idade
En galego sempre

Máis galego ca
castelán

Máis castelán ca
galego

En castelán sempre

De 5 a 14 anos

11,88

11,42

23,52

53,17

De 15 a 29 anos

21,6

14,35

26,15

37,9

De 30 a 49 anos

25,36

17,65

25,62

31,36

De 50 a 64 anos

38,37

21,1

18,25

22,29

De 65 ou máis anos

54,63

18,84

11,81

14,73

Usos lingüísticos segundo idade. Persoas segundo a lingua na que falan cos seus amigos. Datos por sexo e
idade
En galego ou máis galego
ca castelán

En castelán sempre ou
máis castelán ca galego

De 5 a 14 anos

23,3

76,69

De 15 a 29 anos

35,95

64,05

De 30 a 49 anos

43,01

56,98

De 50 a 64 anos

59,47

40,54

De 65 ou máis anos

73,47

26,54

Persoas segundo a lingua na que falan cos seus amigos. Datos por sexo e idade. Enquisa estrutural a fogares 2013.
Ige [Consulta: 12 decembro 2018] <https://www.Ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0206004>
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3.4. A educación e xénero: cifras para a
reflexión
Durante o Antigo Réxime as mulleres estaban excluídas do acceso á cultura escrita
e, mesmo, nos ambientes da Ilustración en
Galicia discutíase sobre se as mulleres tiñan
ou non capacidade intelectual. Freire Esparís e outras autoras citan unha controversia
acontecida en 1859, no Ateneo da Coruña,
nun contexto ilustrado, entre o académico
García Fuertes, en defensa da intelixencia das
mulleres, e o republicano Pérez Costales,
que afirmaba que «o segundo sexo» ten na
súa natureza o afecto, mais non o intelecto
(Freire Esparís e outras autoras, p. 440 «Textos para a historia das mulleres en Galicia»).
O ensino primario e a alfabetización
feminina
A marxinación histórica das mulleres da
educación foi moi intensa no século XIX:

en 1860 sabían ler 4 de cada 100 mulleres
fronte a 33 de cada 100 homes. Non obstante, a Lei Moyano de 1857 consolidou un
modelo educativo que incorporaba as mulleres, pero nunha educación diferenciadora na que se orientaba as mulleres para
cumprir co seu papel no fogar, atender o
matrimonio, a familia, os coidados, as boas
maneiras, e nunha posición sempre subordinada aos homes. Malia os avances que
supuxo a primeira lei educativa, poucas nenas eran enviadas á escola, o futuro deparáballes ocuparse de traballos domésticos
e dos coidados da casa. O normal era que
non fosen e, cando eran enviadas á escola,
ían menos tempo que os nenos ou só para
aprender doutrina cristiá e lectura.
Sixto Barcia (2016) sinala como causas da
baixa alfabetización das mulleres galegas o
feito de seren o piar fundamental da economía labrega, soportando unha sobrecarga laboral desde idades temperás nas

Ramón Otero Pedrayo cun grupo de alumnos do instituto de Ourense. Curso 1928-29. As primeiras xeracións de mulleres incorporáronse ao ensino secundario despois da década de 1910. Fonte: Galiciana – Patrimonio Dixital de Galicia, www.galiciana.gal.

52

lona (Flecha García 1995, 84), onde comezou a carreira de Medicina, en 1872 (Flecha
García e Guil Bozal 2015, 130).

tarefas da casa, da horta e do campo, na
industria familiar do liño, no coidado do
gando e nas tarefas reprodutivas de coidados familiares e educación dos pequenos
(Sixto Barcia 2016, 25).

A partir deste momento, no final do século XIX máis mulleres seguiron o camiño da
universidade, mais foron moi poucas e excepcionais, tan só 25 mulleres remataron
unha carreira nas universidades españolas
superando enormes dificultades. Os títulos
máis frecuentes foron Medicina, Farmacia,
Ciencias e Filosofía e Letras (Flecha García
1996, 149). Malia todo, os títulos que obtiñan non habilitaban as mulleres para o
exercicio profesional. Durante este período, a muller que solicitaba o permiso acudía aos exames e debía entrar nas aulas
acompañada dun profesor e sentarse nun
lugar ao seu carón e apartada do resto dos
alumnos.

O século XIX foi de lenta incorporación das
nenas ao ensino primario. Esta tendencia
comezou a mudar en 1950, década que
marcou o punto de inflexión na ruptura dunha tendencia histórica: por primeira
vez, as taxas de alfabetización femininas
foron superiores ás masculinas:
En 1950 (...) as mulleres avantaxan
aos homes desde os seis aos nove
anos, o que constitúe un acontecemento de notable relevancia, pois
rompe, por primeira vez, cunha
constante secular (De Gabriel 1997,
226).

Esta situación non cambiou ata que, en
1910, dentro do contexto da Restauración
e sendo ministro o Conde de Romanones,
se aprobou unha Real Orde que lles permitía ás mulleres matricularse oficialmente na
universidade e asistir ás clases sen ter que
solicitar un permiso especial do Ministerio
de Instrución Pública.

Esta vantaxe das mulleres na alfabetización
non se trasladou ao ensino secundario,
no curso 1940-1941 o 67 % do alumnado
dos institutos eran homes, e só un 33 % de
mulleres (Resumo por cursos académicos
Anuario 1943 Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística).
As mulleres no ensino secundario e na
universidade

«S.M. el Rey (...) se ha servido disponer que (...) que por los jefes de los
Establecimientos docentes se concedan, sin necesidad de consultar
a la Superioridad, las inscripciones
de matrícula en enseñanza oficial o
no oficial solicitadas por las mujeres,
siempre que se ajusten a las condiciones y reglas establecidas para
cada clase y grupo de estudios».

Diferente foi a situación no ensino secundario: durante todo o século XIX as mulleres estiveron maioritariamente excluídas do
acceso aos institutos, e moito máis residual
e anecdótica foi a súa presenza na universidade.
A primeira muller en matricularse no ensino secundario e na universidade foi María
Elena Maseras (1853-1905), que necesitou
dunha autorización expresa do rei Amadeo
de Saboya para facer estudos secundarios
e despois acudir á Universidade de Barce-

As barreiras para a educación das mulleres
eran numerosas, empezando polas propias familias, como testemuñan as Actas
do «Congreso Nacional Pedagóxico» de
1882 coa intervención da galega Concep-

53

ción Saiz (1851-1934), mestra da Escola de
Maxisterio de Madrid:

A apertura da universidade ás mulleres foi
secundada coa súa participación na institución, pasando dun residual 0,17 % a un
3,9 %, na década de 1920, e experimentando un incremento ao 13 %, no período
da II República. A II República colmou as
aspiracións das mulleres ao establecer, por
primeira vez, o sufraxio universal masculino
e feminino e permitindo o voto das mulleres por primeira vez na historia de España.
Ademais, establecía a igualdade legal de
homes e mulleres no dereito civil. O franquismo supuxo un retroceso nos dereitos
das mulleres, o ensino volveu enfocarse ao
papel doméstico da muller nunha posición
subordinada, dedicada á crianza dos fillos e
da familia, e mantivéronse os niveis de participación que só comezaron a aumentar a
partir de 1960, na fase aperturista do réxime franquista. Non obstante, o incremento
exponencial da poboación escolar feminina prodúcese xa no período democrático.

(...) «la mujer que impulsada por la
irresistible corriente de las ideas actuales (...) procura elevar su nivel intelectual, ilustrar su sentimiento y
fortificar su voluntad (ha de luchar
con: la familia, que es la parte más
dura); el círculo social en que viva.
Allí lloverán sobre ella los consejos
de las personas de edad y experiencia que (...) le dirán que para ser
buena madre y buena esposa no
necesita poseer todas esas ciencias
que estudian los sabios, sino querer
mucho a sus hijos y a su marido (...) y
los hombres (...) le dirigirán hiperbólicos elogios; (...) pero tendrán buen
cuidado de hacerle notar su inferioridad y aún podrá considerarse muy
dichosa si no le aplican el calificativo
de «marisabidilla» (Rodríguez Galdo
1999, 469).

Mulleres matriculadas na universidade en España e % sobre o total do alumnado
Cursos académicos

N.º de alumnas

%

Curso 1910/1911

33

0,17 %

Curso 1920/1921

920

3,9 %

Curso 1930/1931

2.246

6,3 %

Curso 1940/1941

4.466

13,2 %

Curso 1950/1951

7.677

14,8 %

Curso 1958/1959

13.058

18 %

Curso 1990/1991

581.284

51 %

Curso 2000/2001

831.988

53,5 %

Curso 2010/2011

774.553

54,4 %

Curso 2017/2018

711.415

55 %
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Elaboración propia a partir de diversas fontes.
Fonte:
Curso 1910/1911:
(Flecha García 2015, 136)
Cursos 1920 a 1958:
Alumnos matriculados en las Universidades, por cursos académicos. Anuario 1961. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.ine.es/inebaseweb//treeNavigation.do?tn=83918&tns=83682#83682>
Cursos de 1990 en diante:
Estudiantes matriculados por curso académico, ciclo, tipo de universidad, sexo y rama de enseñanza. Series históricas de estudiantes universitarios. Desde el curso 1985-1986. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://estadisticas.mecd.gob.es/EducaDynPx/educabase/index.htm?type=pcaxis&path=/Universitaria/Series/
Estudiantes/Matriculados/&file=pcaxis&l=s0>

En 1916 aprobouse unha nova Real Orde que abría todas as oposicións ás mulleres, que
podían presentar a súa candidatura, de maneira que puideron comezar a formar parte
dos claustros da Universidade, sen ter que pedir permiso e exercer profesións que ata ese
momento non podían exercer.
En canto o número de profesoras, na Universidade triplicouse o número absoluto de profesoras durante a Segunda República (Flecha García 2015, 137), mais na década de 1940,
coa fin da Guerra Civil e o inicio da ditadura franquista, poucas conseguiron consolidar as
súas prazas.

Mulleres pioneiras na educación en
Galicia

dora da raíña Isabel II durante a súa infancia, polo que recibiu o título de Condesa
de Espoz y Mina.

Durante o século XIX as poucas mulleres
que tiveron acceso á educación foron
excepcións pertencentes ás clases acomodadas. No caso do ensino superior,
Maxisterio era a única carreira que lles
era permitida. Por citar unha relación non
exhaustiva, algúns dos nomes máis coñecidos son os seguintes:

Rosalía de Castro (1837-1885), escritora
e poeta que pertencía a unha familia fidalga e que tivo acceso á formación en
Santiago de Compostela.
Manuela Antonia Barreiro Pico (18771953), natural de Viveiro e filla dun mestre
(Fernández García 2017, en Mujeres con
ciencia), foi a primeira muller de Galicia
en obter o título de bacharelato no Instituto de Segunda Enseñanza de Lugo, en
1896, con cualificación de sobresaliente.

Juana de Vega (1805-1872), nacida no
seo dunha familia liberal e ilustrada da
Coruña, que recibiu unha completa educación na súa casa e que que foi educa-
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Foi a primeira muller galega matriculada
na Universidade de Santiago e a primeira
en licenciarse. Para cursar os estudos na
Unviersidade, o seu pai tivo que solicitar
a autorización do Ministerio de Instrucción Pública, en 1896. En 1897 obtivo a
autorización para matricularse na modalidade de ensinanza libre na Facultade de
Farmacia de Santiago, polo que tivo que
examinarse sen acudir ás clases. Obtivo
o título de Licenciado en 1901, xa que
a palabra Licenciada non existía aínda.
Posteriormente, conseguiu tamén unha
autorización especial para exercer a profesión e abriu en Ribadeo «La Farmacia
Moderna».

«Pierden el tiempo, el dinero y algo más,
que siempre constituyó la mejor aureola de las damas, las familias que tienen el
mal gusto de dedicar a sus hijas al manejo
del bisturí o a los trabajos de laboratorio».

O clima de opinión da época era contrario á educación das mulleres, como reflicte o editorial da revista «La Farmacia
Moderna» de 5 de febreiro de 1897 :

Aula con máquinas de coser no Colexio Grande Obra de Atocha. Fondo Villar Martelo, Arquivo Municipal do Concello da
Coruña.
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Emilia Pardo Bazán (1820-1893), escritora e intelectual pertencente a unha familia da nobreza que lle proporcionou unha
formación a medida. Mantivo unha posición activa en defensa dos dereitos da
emancipación das mulleres con escritos
e conferencias nos que defendía a súa
incorporación á educación e ao mundo
laboral. Foi unha das primeiras mulleres
catedráticas na Universidade: conseguiu,
en 1916, a praza de catedrática para a
materia de «Literatura contemporánea
das linguas neolatinas» na Universidade
Central de Madrid, provocando o pronunciamento en contra do seu nomeamento por parte do Claustro da Facultade de Filosofía e Letras e, mesmo, da Real
Academia Española, incomodados polo
feito de ser unha muller a titular da praza (Flecha García 1995, 94), a pesar das
súas publicacións sobre a materia e da
súa extensa carreira literaria. A reflexión
de Emilia Pardo Bazán, ao ser nomeada
catedrática, foi: «O difícil que é para nós
todo, fai máis valioso calquera pequno
trunfo» (Flecha García 2010, 297).

mediante a igualdade nos dereitos civís e
políticos.
Si la ley civil mira a la mujer como
un ser inferior al hombre, moral
e intelectualmente considerada,
¿por qué la ley criminal le impone
iguales penas cuando delinque?
¿Por qué para el derecho es mirada como inferior al hombre, y
ante el delito se la tiene por igual
a él? (...) Queremos para la mujer
todos los derechos civiles. Queremos que tenga derecho a ejercer todas las profesiones y oficios
que no repugnen a su natural
dulzura. Nada más. Nada menos
ARENAL, Concepción: La mujer
del porvenir. Madrid: Eduardo y
Félix Perie, 1869-70 (en Rodríguez Galdo 1999, 464).
Es un error grave, y de los más
perjudiciales, inculcar a la mujer
que su misión única es la de esposa y madre; equivale a decirle que por sí no puede ser nada
y aniquilar en ella su yo moral e
intelectual, preparándola con
absurdos deprimentes a la gran
lucha de la vida, lucha que no suprimen, antes la hacen más terrible los mismos que la privan de
fuerzas para sostenerla

Concepción Arenal (1823-1893), destacada figura do feminismo do século XI.
Filla dun militar liberal de Ferrol, foi unha
das primeiras feministas e muller pioneira
na Universidade española. Co firme propósito de estudar Dereito, con 21 anos
vestiuse de home para asistir clandestinamente ás clases ata que foi descuberta
e, finalmente, autorizada para acudir ás
clases a partir de 1842. Defendeu activamente a educación das mulleres para
sacalas da ignorancia e combateu as
teorías que afirmaban a súa inferioridade
biolóxica e intelectual. Defendeu o dereito das mulleres a exercer todas as profesións e reclamou a súa emancipación

ARENAL, Concepción: La educación de la mujer. 1892. (en Rodríguez Galdo 1999, 467).
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O cambio de tendencia histórica: as mulleres liderando o ámbito educativo
A tendencia na mellora dos resultados educativos das mulleres é imparable: partindo
dunha situación de exclusión do acceso á
cultura escrita e de marxinación da educación, os resultados educativos foron mellorando ano a ano e, na actualidade, como
veremos a continuación, superan en todos
os indicadores os resultados dos varóns.

cativos, menor abandono escolar, menos repetidoras, notas medias máis altas,
maior número de tituladas universitarias
que titulados... e, non obstante, eses mellores resultados aínda non se trasladan a
outros ámbitos como o mercado laboral,
a súa presenza en órganos de goberno
das empresas ou en cargos públicos, onde
aínda hai menos mulleres ca homes, o cal
revela a persistencia de desigualdade de
xénero e discriminación das mulleres en
moitos ámbitos.

Na actualidade as mulleres teñen mellores
resultados en todos os indicadores edu-

Resultados educativos
•

Mellores resultados na selectividade: En 2015, o 56 % do alumnado que superou as probas de acceso á universidade en España foron mulleres, e o 44 %
homes.1

•

Menos repetidoras: en 1.º da ESO repiten o 15 % dos nenos e o 10 % das nenas.2

•

Nota media do expediente académico das mulleres tituladas na universidade
de 7,04, fronte ao 6,83 dos homes.3

1 Las cifras de la educación en España. Estadísticas e indicadores. Curso 2014-2015 (Edición 2017). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2014-15.html>
2 Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2015. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto
Nacional de Evaluación Educativa Subdirección General de Estadística y Estudios, (p. 59)
[Consulta: 12 decembro 2018]
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2015.pdf
3 Nota media del expediente académico de los egresados de Grado y 1 er y 2º ciclo por sexo (p. 79)
Datos Básicos del Sistema Universitario Español. Curso 2013/2014. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid
2013.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-basicos-del-sistema-universitario-espanol-curso-2013-2014/estadisticas-universidad-espana/16309>
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Influencia do xénero nas eleccións formativas
•

Feminización das Ciencias da saúde, das Artes e humanidades, e subrepresentación feminina nas Enxeñerías e Arquitectura.

•

73 % de mulleres en Ciencias da saúde fronte a 28 % de mulleres nas Enxeñerías
e en Arquitectura.4

•

Algunhas titulacións están totalmente feminizadas, como Logopedia, co 90 %
de mulleres, e outras totalmente masculinizadas, como Enxeñería de Máquinas
Navais, cun 11 % de mulleres, ou Ciencias da actividade física e do deporte, cun
22 %.5

Os mellores resultados educativos das mulleres non correlacionan coa posición
no ámbito profesional no sector privado
•

No sector privado mellores os mellores resultados educativos non se reflicten
na participación das mulleres no mundo profesional: 22 % das mulleres ocupadas traballan en xornada a tempo parcial, tres veces máis que os homes, que
traballan maioritariamente a tempo completo.

•

Maior precariedade no emprego feminino en Galicia: 29 % nas mulleres teñen
contratos temporais e 26 % dos homes.6

4 Estudantes matriculados nas universidades galegas segundo rama de coñecemento e sexo en 2016
[Consulta: 12 decembro 2018] <http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=2273&paxina=001&c=0203002>
5 Mujeres en cifras. Educación, alumnado universitario y no universitario. Curso 2010-2011. Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Educacion/Educacion.htm>
6 Encuesta de Población Activa, 2017. INE.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=990&capsel=993>
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•

Menor incorporación das mulleres ao mercado de traballo:
1. En Galicia en 2016, por cada 100 homes que estaban traballando, había 89
mulleres traballando.
2. Por cada 100 homes con estudos superiores que estaban parados, había 144
mulleres con estudos superiores paradas.7

•

Máis mestras que mestres en primaria e secundaria: 70 % do profesorado en
ensino non universitario en Galicia en 2017 son mulleres: 19.948 mulleres en
8.288 homes (1). 8

•

Pero menos catedráticas na universidade: no ensino universitario, o 60,5 % do
profesorado son homes e, a medida que subimos nas categorías do profesorado, só hai un 23 % de mulleres catedráticas.9

•

Menores ingresos medios nos fogares de mulleres: 1.819 € nos fogares nos
que a sustentadora principal é unha muller fronte a 2.118 € cando é un home.10

•

Menos mulleres nos altos cargos das empresas no sector privado:
1. 5 % mulleres na presidencia das grandes empresas do IBEX-35.
2. 22 % mulleres conselleiras das grandes empresas do IBEX-35.11
3. 38 mulleres directoras xerentes por cada 100 homes.12

7 Población de 16 y más años por relación con la actividad económica, sexo y comunidad autónoma. Encuesta de Población Activa 2016
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4202&L=0>
8 Ensinanza non universitaria. Profesorado en centros de titularidade pública segundo o sexo, 2017. Ige.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=8058&paxina=001&c=0203002>
9 Ensinanza universitaria. Profesoras e profesores de ensinanza universitaria por categoría e sexo, 2016. Ige.
[Consulta: 12 decembro 2018]
https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=2276&paxina=001&c=0203002
10 Enquisa estrutural a fogares 2016. Ige.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=2388&paxina=001&c=0.205002>
11 Mujeres en cifras. Poder y toma de decisiones. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<ht tp://w w w.ine.es/ss/Satellite?L=es_ ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param2=1259925558048&param4=Mostrar>
12 Poboación ocupada por xénero e grandes grupos ocupacionais . Galicia. Ano 2016. Enquisa de poboación activa 2016.
[Consulta: 12 decembro 2018]
< https://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=es&codigo=0204031014>
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Os mellores resultados educativos das mulleres tampouco se traducen nunha
maior presenza nos ámbitos de toma de decisións políticas no sector público
•

Menor representación das mulleres na política:
1. Na primeira lexislatura 1979/1982 había un 5 % de mulleres no Congreso dos
Deputados.
2. Na XII lexislatura de 2016 un 39 % de mulleres.
3. En 1996 había un 13 % de mulleres deputadas no Parlamento de Galicia, en
2016 eran o 45 %.

•

Menos mulleres no goberno do Estado, nos gobernos autonómicos e nos
concellos:
1.
2.
3.
4.
5.

•

21 % de presidentas de Comunidades Autónomas.13
44 % de conselleiras.
64 % de ministras no Goberno de España en 2018 por primeira vez.
36 % de mulleres concelleiras na administración local.
11 % de alcaldesas en Galicia.14

Menos mulleres nos altos cargos da administración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

64 % de xuízas, pero só 11 % no órgano de goberno do Tribunal Supremo.15
Só 13 % de reitoras das universidades.16
12 % de mulleres nas xuntas directivas das Reais Academias.
14 % de mulleres nos Premios Nacionais de Cultura.17
Ningunha muller entre os altos cargos do Banco de España en 2017.
16 % de mulleres no Tribunal Constitucional.

4. Novas achegas ao debate educativo
Este é un capítulo en branco que se construirá no debate interxeracional no marco de
«Falamos da escola».

13

Mujeres en cifras. Poder y toma de decisiones.

14 Indicadores de xénero. Poder e toma de decisións. IGE.
[Consulta: 12 decembro 2018]
<https://www.ige.eu/igebdt/indige.jsp?idioma=es&codigo=0602&foper=xml/minig_5>
15

Mujeres en cifras. Poder y toma de decisiones.

16

Mujeres en cifras. Poder y toma de decisiones.

17 Mujeres en cifras. Poder y toma de decisiones.
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A escola de Oca, no Concello da Estrada, na que era mestre Pedro Brey Guerra (Aprox. 1910-1920).
Fonte: CGAI, Arquivo fotográfico de Pedro Brey Guerra.
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