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DESCUBRE A HISTORIA A TRAVÉS DA
EXPERIENCIA VIVIDA
Entrevista as persoas maiores para coñecer
a súa experiencia escolar
Coñece a historia de vida das persoas
maiores da túa familia e investiga sobre a
súa experiencia escola, e tamén sobre a
súa infancia e a súa mocidade.
Para as persoas maiores revivir a súa experiencia escolar significa achegarse de novo
á súa infancia e ao tempo histórico que lles
tocou vivir, ás circunstancias materiais de
vida e tamén políticas e culturais, nas que
se formaron como persoas.
A infancia e a mocidade son etapas cruciais
na vida de todas as persoas, son etapas de
descubrimento, de formación e de crecemento persoal, nas que se viven experiencias inesquecibles que, por outra parte,
conectan coa propia experiencia contemporánea do alumnado.
A infancia é a patria verdadeira,
o país puro
no que os soños se cumplen.
Manuel María
OS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL
A entrevista en profundidade
Existen dous grupos principais de métodos
de investigación nas ciencias sociais: os
cuantitativos —a análise de datos, os censos de poboación, as enquisas, os métodos estatísticos— e os cualitativos, como a
análise de contido, os grupos de discusión
ou as entrevistas.
A entrevista en profundidade é un método de investigación cualitativa emprega2

do para o estudo de diversos fenómenos
desde a perspectiva da subxectividade das
persoas informantes, para coñecer as opinións da cidadanía sobre diversos temas
políticos, sociais, económicos ou culturais,
para a análise da opinión pública, para investigar actitudes, para a investigación de
mercado, coñecer a opinión sobre hábitos
de consumo ou sobre determinadas marcas, e tamén para a investigación histórica
a través das historias de vida.

2. Metodoloxía: cualitativa, mediante entrevistas en profundidade e historia de
vida.

O método biográfico

Fai un guión coas preguntas significativas para o tema escollido. A entrevista en
profundidade chámase así porque afonda
nas percepcións subxectivas individuais sobre o tema de interese. Tamén se chama
entrevista semiestruturada porque se fai
partindo dun guión de preguntas definido,
mais deixando liberdade para que a persoa
responda sen interferir nas respostas e permitindo que haxa silencios. Só reconduciremos a entrevista se a persoa se desvía
do tema e só faremos unha nova pregunta
cando a persoa remate de falar.

3. Marco teórico e hipóteses principais.
Consulta algúns temas sobre os que podes
traballar para formular o teu proxecto de
investigación.
Orienta a entrevista ao tema escollido

Neste traballo propoñemos facer unha
entrevista en profundidade para coñecer
unha parte moi significativa da biografía
da persoa entrevistada: a súa experiencia
escolar, que transcorreu na súa infancia e
mocidade.
A investigación histórica traballa coa historia de vida reconstruída a partir dos testemuños das persoas e da memoria oral. A
través da narración subxectiva do seu relato, coñeceremos como foi a experiencia
escolar, mais tamén como foi a súa infancia
e a súa mocidade, como se vivía na época que lles tocou vivir, e iso axudaranos a
comprender o tempo histórico e as circunstancias políticas e económicas que lles
tocou vivir.

Rexistra a entrevista cunha gravadora de
voz, teléfono móbil ou en vídeo. Transcríbea ou toma notas coa información máis
significativa.
Recolle información de fontes secundarias
Bota man das chamadas fontes
secundarias e busca o rastro da escola
en libros ou en xornais antigos da
hemeroteca.

FAI UN PROXECTO DE INVESTIGACIÓN
Define os obxectivos
Antes de iniciar a entrevista, fai individualmente ou en grupo un proxecto de investigación e identifica os obxectivos do teu
traballo. Iso permitirache enfocar mellor as
preguntas da túa entrevista. O teu proxecto
debe ter:
1. Obxectivos de investigación.
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•

Busca en Internet a localización da escola no mapa e fotografías antigas e actuais.

•

Pregunta se o teu informante ten fotografías da escola ou da súa infancia, boletíns de notas, libros, xogos ou algunha
outra documentación relevante.

ESCOLLE UN TEMA PARA O TEU
PROXECTO

A quen podes entrevistar
A persoas maiores da túa familia ou da túa
veciñanza. Calquera persoa poder ser un
informante que achegue unha visión interesante sobre a escola de antano, podes
recoller testemuños sobre:

O modelo de ensino: que se aprendía e
como.
•

A situación legal da educación. Era
obrigatorio ou opcional ir á escola? Tiña
todo o mundo as mesmas oportunidades de ir á escola? Por que algunhas
persoas non ían á escola? Era importante para os pais que os seus fillos fosen á
escola? Que significa o dereito á educación?

•

A experiencia de persoas que foron á
escola.

•

A experiencia de persoas que non tiveron a oportunidade de ir á escola.

•

A experiencia de persoas que foron
mestres ou mestras.

•

É imprescindible obter o consentimento
da persoa entrevistada para narrar a súa
historia de vida e a conformidade co texto definitivo. Debe asinar esta autorización
anexa e remitir o orixinal a Afundación para
podermos publicar o teu traballo.

O sistema educativo. Que tipo de escola era? De quen era a titularidade da
escola? Pública ou privada? Quen a financiaba? Quen lle pagaba ao profesorado? Que tipo de formación tiña o
profesorado?

•

Os anos de escolarización. Cantos anos
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se estudaba na escola? En que etapas
estaba organizado o ensino? Que títulos
se adquirían?
•

menos importancia? Que importancia
se daba a materias como relixión, historia, formación política ou do espírito
nacional, ximnasia?

As ideas dominantes sobre a educación. Como cambiaron as ideas sobre
a educación? Que aspectos ideolóxicos
están presentes no modelo de ensino
dos maiores e nos actuais? Como estaban organizadas as aulas? Por idades,
por grupos?

•

As avaliacións. Había avaliación? Como
era a avaliación? E o tipo e cantidade
de exames? Como se vían as cualificacións (aprobado, suspenso) na escola,
na casa...?

A escola como espazo de relacións sociais.
•

•

A organización do traballo escolar.
Como se organizaba un día de clase?
Que tipo de traballos se facían na aula e
na casa? Como era o modelo de aprendizaxe? Era máis ou menos memorístico, repetitivo, razoado, experimental? Era frecuente a saída da aula para
aprender? Cantos libros se lían?
As materias de estudo. Que materias se
estudaban? A cales se lles daba máis ou
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•

As relacións de xénero na escola. Había
diferenzas entre nenos e nenas? Existían escolas diferenciadas? En que casos
non era así?

•

As relacións entre o alumnado. A que
se xogaba entre os nenos e nenas da
escola? Cales eran os temas de conversa? Facíanse “trasnadas”? Producíanse
entre o alumnado situacións de violen-

Os elementos materiais da escola.

cia, acoso ou abusos? Como actuaban
os mestres ante estas situacións?
•

•

As relacións entre alumnado e profesorado. Como se colocaban os alumnos
na aula? Existía algún tipo de diferencia
en función do rendemento escolar ou
grupo social? Como era o trato dispensado polo profesorado ao alumnado? E
polos alumnos ao profesor/a? Como se
exercía a autoridade? Como se sancionaban as condutas que se consideraban contrarias á norma? Cales eran esas
condutas?

•

O edificio da escola como expresión
do modelo educativo. Onde estaba localizado? Como era en canto a tamaño
e forma? Con que instalacións contaba?
Tiña patio ou ximnasio? De quen era
propiedade? Hai algunha fotografía antiga na que apareza a escola?

•

O mobiliario escolar. Como era a clase? Como se dispoñían os diferentes
elementos do mobiliario? Como eran
as mesas dos mestres e os pupitres
do alumnado? Que elementos completaban a clase? Prácticos: armarios,
estantes, mapas, instrumentos, encerados, estufas ou chemineas. Ou «decorativos»: cadros, láminas , fotografías,
obxectos relixiosos, bandeiras...?

•

O material escolar. Que material escolar
empregaba o profesorado e o alumnado? (tinteiros, secantes, estoxos, regras,
pizarrillo, cadernos, libros de texto —as
enciclopedias—, carteiras, mandilóns....)

As relacións entre as familias e a escola. Que imaxe e valoración tiña a escola
para os pais? Como se relacionaban os
pais/nais e os mestres? Que imaxe do
mestre e da escola tiña a familia?

O oficio das mestras e mestres.
•

•

O acceso á profesión de mestres. Que
estudos había que realizar para ser mestre? Quen lle pagaba ao mestre? Había
que pasar unha oposición? Como cambiou?

Traballos monográficos sobre un aspecto
específico:

O exercicio da profesión. Como exercían a súa profesión os mestres? Que
materias impartían? Estaban especializados nunha materia?

•

A percepción do alumnado. Como percibían aos alumnos/as antes e como os
perciben agora?

•

As diferenzas de xénero no profesorado. Había máis mestres ou mestras?
Había diferenzas na forma en que exercían a súa profesión? Trataban igual a
nenos e a nenas?
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•

As persoas maiores que non foron á escola: causas da falta de escolarización,
situacións familiares, etc.

•

Mulleres pioneiras na universidade: que
barreiras atoparon, como as superaron...

•

Traballo monográfico sobre un mestre
ou unha escola concreta: afondamos
na historia dunha escola dun pobo ou
unha vila, etc.
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PRESENTA OS RESULTADOS DA TÚA
INVESTIGACIÓN

•

Todo o traballo, documentación recompilada e autorizacións, presentarase a través

Redacta o traballo final e achega o teu
punto de vista

do profesorado responsable do proxecto
no teu centro, que o remitirá por correo
electrónico a envejecimientoactivo@afundacion.org

Inclúe un apartado coas túas conclusións:
contextualiza a historia de vida da persoa
entrevistada nas circunstancias históricas
que lle tocou vivir, e relaciona a súa experiencia individual cos procesos económicos, políticos e culturais do seu tempo.

EXPOSICIÓN «MATERIAIS DA ESCOLA DE
ANTANO»
Recupera documentación persoal
obxectos relacionados coa escola

Título:
Nome do autor/a:
Centro educativo e curso:
Nome das persoas informantes:
Nome da escola na que cursaron estudos:
Concello:
Anos (período de inicio e finalización dos
estudos)
Idade á que empezou a ir á escola:
Apartados do traballo:
1. Obxectivos de investigación.
2. Metodoloxía: cualitativa, mediante entrevistas en profundidade e historia de
vida.
3. Marco teórico e hipóteses principais.
4. Informe final cos resultados de investigación e conclusións.
5. Fotografías ou documentación recollida.

•

e

Convidamos a toda a comunidade escolar a involucrarse na creación dunha exposición sobre a historia da educación en
Galicia, nais, pais, profesorado e alumnado
poden colaborar achegando materiais.
Busca nos vellos álbums de fotos, nos
caixóns, nos armarios ou no faiado documentación persoal para a exposición:
•

Fotografías da escola ou da súa infancia
e mocidade, xogando ou en momentos
de lecer…

•

Material escolar: libros de texto, cadernos, pizarrillos, útiles de escritura, plumas, tinteiros, , cartillas de escolaridade,
boletíns de cualificacións, fotografías
escolares de familiares, catecismos, regras ou compases...

•

Outros obxectos: xogos, buxainas, cómics, quebracabezas, recortables, máquina de escribir, lentes...

Opcionalmente poderanse presentar os resultados noutros soportes:
•

Documentos escaneados.

Vídeo editado cun pequeno documental ou entrevista á persoa protagonista,
en formato mp4 e con duración máxima de 5 minutos.
Fotografías antigas escaneadas. Para
poder usalas, deberán ser fotografías
orixinais das que sexa propietario o/a
alumno/a, os seus pais ou titores legais,
ou a persoa informante.
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CONFORMIDADE CO TRABALLO ESCOLAR «EXPERIENCIAS QUE FALAN DA ESCOLA»
E AUTORIZACIÓN PARA O USO DE FOTOGRAFÍAS E DEREITOS DE IMAXE.
Proxecto interxeracional «Falamos da escola. O valor da experiencia» de Afundación
No marco do acordo de colaboración entre centros educativos de Galicia e Afundación Galicia Obra Social,
con NIF G 70270293 e domicilio en Cantón Grande, 8, A Coruña (en diante Afundación), estase a realizar o
proxecto interxeracional «Falamos da escola. O valor da experiencia». O proxecto ten como obxectivo xerar
unha canle de diálogo interxeracional, cooperación e intercambio de experiencias entre maiores e alumnado para coñecer a historia da educación en Galicia desde a perspectiva da experiencia vital das persoas
maiores. Ademais, ten os seguintes obxectivos:
Valorar a educación como conquista social contemporánea e comprender as súas orixes.
Axudarlle ao alumnado a comprender o tempo histórico que lle tocou vivir ás persoas maiores.
Con ese fin, Afundación realiza as seguintes accións:
•

Facilita que os socios e socias dos centros de maiores “Espazos +60” de Afundación colaboren voluntariamente cos centros educativos para favorecer a comprensión dalgunhas materias do currículo
escolar.

•

Realiza encontros interxeracionais co alumnado, en que as persoas maiores e o estudantado establecen un diálogo acerca das súas experiencias escolares.

•

Incorpora as historias de vida e as experiencias escolares das persoas maiores participantes, así como
o resultado dos traballos realizados polo alumnado á web www.falamedaemigracion.afundacion.org

D./D.ª......................................,con DNI/NIE e teléfono de contacto ..................... ,autorizo o/a alumno/a do centro do curso ................... a realizar un traballo sobre a miña historia de vida, e autorizo a Afundación para
que poida utilizar as fotografías ou gravacións de son e vídeo proporcionadas por min para o traballo do/da
alumno/a, no marco do proxecto interxeracional «Falamos da escola. O valor da experiencia», para utilizar
as devanditas imaxes con fins pedagóxicos e para a difusión educativa e non comercial a través da web
de Afundación, das súas redes sociais e por calquera outro medio. Así mesmo, autorizo a Afundación para
difundir os resultados do traballo realizado polo/a alumno/a sobre a miña historia de vida no marco deste
proxecto. A presente autorización non ten limitación territorial concreta e será válida durante a duración
do proxecto e posteriormente, para realizar o labor de difusión e comunicación do mesmo.
Asinado en ............, a ............... de ..........
Os datos e a información facilitados neste documento serán incorporados aos ficheiros de titularidade da
Fundación Galicia Obra Social e tratados coa finalidade de xestionar e tramitar a solicitude, así como mantelo/a informado/a, por correo electrónico ou calquera outro método telemático, doutros eventos semellantes, organizados por nós ou algúns dos nosos colaboradores. Poderán facerse efectivos os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición, na forma recoñecida na Lei Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Persoal, nas nosas oficinas da Coruña, situadas na rúa San Andrés, 135-137 – 2.ª,
código postal 15003, á atención do Comité LOPD.
Debe entregarse esta autorización ao profesorado responsable do proxecto «Falamos da escola. O valor da
experiencia» no centro educativo, que á súa vez a remitirá ao centro de maiores Afundación máis próximo
ao seu domicilio (http://www.afundacion.org/ga/centros) ou ao seguinte enderezo: Afundación, rúa San
Andrés, 135-137, 1.º, 15003, A Coruña.

Coa colaboración do
IES Francisco Aguiar de Betanzos

afundacion.org
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