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EDITORIAL 
A MALA EDUCACIÓN 

 
Non, non nos referimos a aquela película de Almodóvar, senón a un dos tantos males que 

aflixen hoxe á sociedade. Con gobernos malos, incapaces de sacarnos da pobreza e do sufrimen-
to a millóns de persoas, cunha cultura baixo mínimos, con caídas espectaculares da xente que vai 
ao cinema ou ao teatro e, non digamos, da escasa minoría que le libros, non importa en que so-
porte, a imaxe de España vólvesenos por días máis próxima e preto daquela que cremos supera-
da: país do sur de Europa, con antigas grandezas e multicultural, pero cun pobo (culpa do antigo 
e arraigado mal goberno) ignorante na súa gran maioría, inculto, alleo á súa propia gran cultura 
e eminentemente basto e pouco refinado, seica pola súa pobreza, salvo curtas elites. Todo isto 
foi verdade en anos pasados e, en parte, está a volver a selo. Malos plans de estudo, gobernos 
sen interese polas humanidades, falta de lectores (e espectadores) e unha cultura ao bordo do 
derrube?   

Candidatos, gobernantes e outros personaxes públicos son sorprendidos no momento, res-
pecto de cuestións básicas de arte, xeografía e historia.  Políticos, funcionarios e celebridades, ex-
hiben moitas veces sen vergoña a súa ignorancia, os seus prexuízos, os seus valores e actitudes 
antidemocráticas, violentas, machistas, racistas, xenófobas, homófonas...  

Un exemplo disto podería ser a actuación do ministro Gallardón  no controvertido e reac-
cionario Código Penal que prepara o goberno de Rajoy que na súa supina ignorancia confunde 
ás persoas con enfermidade mental que sofren un brote psicótico nun momento determinado e 
cometen un delito, cos psicópatas que si entenden que están a cometer un delito, quéreno come-
ter e alégranse de facelo. Baixo esta errónea visión da enfermidade mental, este novo regulamen-
to permitirá que unha persoa permaneza encerrada mesmo por delitos que non cometeu, é dicir, 
en previsión dos que poida cometer nun futuro. Unha aberración que produce a ignorancia, é 
dicir, a mala educación. 

Por outra banda a xente que se dedica á política en materia de educación segue facendo o 
mesmo que fixeron os anteriores. É como unha obra teatral que se repite. No primeiro acto ve-
ñen os datos, no segundo pregúntanlles aos “expertos”, psicopedagogos e comisarios políticos 
desde os seus despachos e non aos profesores e aos mestres que traballan nas aulas. O político, se 
é de esquerdas, di que a culpa a ten o Franquismo, e o de dereitas di que a culpa a teñen os so-
cialistas. A continuación, faise unha lei atordada, que xa se sabe de ante man que vai durar moi 
pouco. 

Non recordamos onde limos que “a guerra civil perdérona os mestres e gañárona os curas”. 
E o triste é que aí seguimos e dálle! Cando nos queixamos de que o estado español non conta 
internacionalmente, deberiamos preguntarnos se non será culpa tamén da “educada” sociedade 
española. 

A mala educación corrompe e destrúe a sociedade! 
A VOZ DE LENDA 
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VIDA ESTUDANTIL. 
 
O meu primeiro contacto coa educación 
foi en párvulos aos cinco anos e foi nunha 
academia privada, alí prepareime para 
primeiro de EXB. Estiven a estudar EXB ata 
rematalo con 14 anos, logo fixéronme as 
probas para empezar a estudar F.P. no 
colexio Hogar. Aprobeino nos cinco anos 
que duraba a formación e saquei o título 
de Técnico Especialista en Maquinaria Fe-
rramentas con 19 anos. 
Recordo que con 7 anos xa sabía facer 

raíces cadradas, cosa que en EXB non se 

ensinaba ata sexto. Aquí pódese obser-

var que o sistema educativo non estaba 

moi ben planificado nin era o ideal. 

En sexto, sétimo e oitavo viñeron os idio-

mas, eu preferín o francés co cal alcan-

cei un gran nivel, chegando a ter un 

acento moi afrancesado. 

Despois matriculeime no colexio Hogar 

para estudar mecánica do metal e topei-

me co inglés. E entre inglés e francés vol-

vinme tolo pero puiden rematar os cinco 

anos obtendo o título de Técnico Espe-

cialista Maquinaria Ferramentas. 

En fin unha boa etapa da miña vida estu-

dantil. Bótoa de menos, os recreos, os 

compañeiros, as clases de ximnasia, as 

competicións deportivas, os seus partidos 

de fútbol, baloncesto, balonmán, volei-

bol, as partidas de pimpón, o salto de al-

tura, as carreiras de medio fondo, etc. 

Toda unha vida estudantil na que había 

tempo para todo, en fin, un modelo de 

ensino, nin bo nin malo, senón no que to-

dos estabamos implicados, mestres, alum-

nos, centros educativos, para facer desa 

vida un vida proveitosa, á cal lle sacaria-

mos partida na vida posterior. 

Bótoa de menos. 
 

JAIME VIQUEIRA 

EDUCACIÓN. 
 

A educación é un dereito humano 
fundamental, esencial para poder 
exercitar todos os demais dereitos. A 
educación promove a liberdade e a 
autonomía persoal e xera importan-
tes beneficios para o desenvolve-
mento. Non obstante, millóns de ne-
nos e adultos seguen privados de 
oportunidades educativas, en moi-
tos casos a causa da pobreza. A 
educación é un instrumento que 
permite aos nenos e adultos que se 
encontran social e economicamen-
te marxinados saír da pobreza polo 
seu propio esforzo e participar ple-
namente na vida da comunidade. 
Corresponde aos gobernos o cum-
primento das obrigas, tanto de índo-
le xurídica como política, relativas á 
subministración de educación de 
calidade para todos e a aplicación 
e supervisión máis eficaces das es-
tratexias educativas. 

Pódense distinguir tres tipos de edu-

cación: a formal, a non formal e a 

informal. 

- A educación formal fai referencia 

ás escolas, institutos, universidades. 

- A educación non formal é a que 

non se rexe por un particular currícu-

lo de estudos. 

- A educación informal é aquela 

que se recibe nos ámbitos sociais, é 

aquela que se recibe ao longo da 

vida. 

  BRAIS LOURIDO MARIÑO 



4 

A VOZ DE LENDA nº 27                                                                                                                                                                                                                              DECEMBRO 2013  

A	EDUCACIO	 N	NOS	ANOS	80.	
 

Os profesores teñen dereito a educar e escoitar aos alumnos e viceversa. A educación que debe dar un bo 
mestre a un alumno debe ser normal, con cariño, atención e profesionalidade que para iso están máis que 
preparados coa súa carreira de maxisterio. Á hora de castigar que o fagan dependendo da idade do alumno 
e que usen como castigo a educación física ou as manualidades. Que os profesores non se leven os proble-
mas de casa ao colexio e non o paguen cos escolares, e viceversa. 
Eu estudei nunha escola pública nos anos oitenta. O sistema que utilizaban non era o adecuado, recoñezo 
que había profesores de todas as clases, a maioría bos pero tocoume algún malo. Había un profesor que che 
castigaba a quedar na aula ata as seis da tarde, tiñas que quedar a aprender a lección, isto non era tan malo. 
Tiñamos un aínda peor, cando nos daba a lección de música, se non te sabías algo, da mala uva que tiña 
tirábache a frauta á cabeza e así só conseguía facer que te sentiras mal. Ao final críaste a parva da clase por 
non saber a lección. Así era a educación nas clases de música. 
Saben cal é hoxe en día o instru- mento de música ao que lle teño 
manía e non podo ver diante? Pois si, a frauta. Iso non eran formas de 
impartir unha clase. As boas clases impártense con cariño, respecto, 
orde, disciplina e unha boa meto- doloxía. 
Así é como daba algún as súas cla- ses, con malas artes e o único que 
conseguía é que odiásemos esas materias. O mesmo mestre dividía 
a clase segundo as notas que tive- ramos, por un lado os de sobresa-
ínte, por outro os notables, os de ben, os suficientes e por último os 
suspensos. Cada un co seu grupo. A medida que ías aprobando ou 
facendo algún exercicio ben pasa- bas ao seguinte grupo. É isto edu-
cación? Para o min non, e este profesor aínda che dicía a rama de 
estudo que tiñas que escoller no futuro ou te dicía para o que valías 
ou non. Intentaba dirixir a túa for- mación estudantil. Calquera deci-
sión de futuro a ten que tomar un mesmo coa axuda da súa familia e 
non coa imposición dun profesor. 
Era isto necesario? Que clase de educación é? Fixo ben o profesor? 
Os alumnos foron vítimas do siste- ma ou do mestre? 
Así é como educaban algúns nos anos oitenta. 
Eu tamén penso que o ensino se pode impartir na casa, sei que é un 
tema con moita polémica, pero creo que o rendemento e a atención cara ao neno é moito maior. Evidente-
mente o problema actual reside na saturación das escolas públicas. Demasiados nenos por clase e profesor. 
Deste xeito o rendemento e a atención cara ao neno non vai poder ser de calidade. 
Estudar na casa tamén ten os seus inconvenientes, o neno non se vai relacionar con outros nenos, estarán 
sós. Eu estudei no colexio do barrio e hoxe en día non teño amigas, sempre me relacionei con persoas de 
todo tipo e sempre estiven soa. Quero dicir con isto que por estudar con xente unha persoa pode relacionar-
se moito ou pouco ao longo da súa vida. Como di o dito "mellor só que mal acompañado". 
Eu penso que hai formas de educar, ás veces parece que van a polos máis débiles ou a por aqueles que lles 
custa máis seguir o ritmo. O caso é que un alumno vai a unha escola a aprender e a labrarse un futuro. Eu o 
que tiña que haber feito ao rematar E.X.B. era terme posto a traballar e así gañar un soldo. 
Eu non fun á gardaría, cando comecei en primeiro de E.X.B. con seis anos xa sabía sumar, restar e ler, todo 
grazas aos meus pais. 

 
Visto por ANA NIETO 

Non sei ata cando este non vai ver que a realidade altera a realidade.  

Saúde. 

Que parte é a que non vexo para non aceptar a totalidade.   

JOSE LUIS EZAMA 
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A RECTA FINAL DUN LONGO VERÁN. 
 

O verán é sinónimo de descanso, relaxación, praia, 
festas populares, vacacións coa familia e amigos. Pero 
hai xente que se pasa o verán estudando e repasando 
os últimos apuntamentos para recuperar as materias 
pendentes. Nesta recta final os nervios xa afloran e 
moitos rapaces vense superados pola presión de ter 
que pasar así o verán e do aprobado. 

No colexio Piquer hai 24 anos os pais protestaban para 
que os seus fillos a parte de recuperar as materias 
aprenderan disciplina, implicación e esforzo. Así empe-
zaron a dar estas clases tan especiais nesta escola. O 
colexio naceu para estudantes de Aragón. Tamén pu-
xeron en fin de semana clases o que lles permitiu atra-
er xente doutros lugares, vascos, cataláns, andaluces... 
Teñen profesionais que lles ensinan un ritmo de traba-
llo que lles permite estudar moitas horas. 

Guillermo Santos que recibe clases alí colle un autobús 
ás oito da mañá, media hora despois comeza as clases 
cunha parada ás dúas horas para descansar. A comida 
é ás dúas da tarde e ás tres retoman as clases que 
rematan ás seis. Algúns alumnos aínda quedan ata as 
oito da tarde. 

As estatísticas son boas, teñen unha porcentaxe moi 
alta de aprobados malia que aos rapaces lles custa 
aprender disciplina e iniciar unha base de aprendizaxe. 

En Lenda tampouco temos vacacións de verán, só libre 
polas tardes, e Carmen, Jaime, Quico, Feli, Maica, Fer-
nando e Pili fannos levar un ritmo bastante alto para 
que teñamos un verán "agradable" e nos movamos un 
"pouquiño".  

A miña nai, o meu pai e as miñas irmás tamén me axu-
dan nisto e así atópome ben. Pídenme que poña un 
pouco máis da miña parte, pero custa moito e pásoo 
mal, sei que non dou arrancado a facer o mesmo que 
fan o resto pero espero que isto cambie pronto. Quéro-
os moito e non quero fallarlles. 

E xa se achega o inverno!!! Bicos!!! 

YOLANDA 

OS MEUS RECORDOS. 

Empecei con catro anos nun colexio que 

estaba preto da miña casa, alí estudaba 

coas miñas amigas, e comecei a aprender 

a ler e escribir. Uns anos despois funme a 

un colexio de pagamento ata que cumprín 

os dez e cambiei a outro. Estiven a recibir 

clases particulares ata os catorce anos 

mais ou menos e todos os días ía eu soa a 

ese colexio. 

Recordo que tiven unha profesora que era 

moi boa con todos os nenos, ela foi quen 

nos ensinou a ler e escribir aínda que non 

todos seguiamos o mesmo ritmo de 

aprendizaxe. Lembro cando me ensinaron 

primeiro a contar, e despois a sumar, res-

tar, a táboa de multiplicar e xa nunca es-

quecinme disto. 

Recordo como os mestres tiveron pacien-

cia comigo xa que eu era moi lenta e me 

custaba moito facer os exercicios e sem-

pre tardaba máis do habitual. 

 

ELISA 

Un mestre é un compás que activa os imáns da curiosidade, o coñecemento e a sabedoría nos alumnos. 
EVER GARRISSON 
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A MIÑA EXPERIENCIA ESCOLAR. 

Comecei os meus estudos moi novo, nunha especie de gardaría colexio onde me ensina-

ban a escribir, ler, restar, sumar, multiplicar, dividir, relixión. Estabamos divididos en 

dous grupos, os máis avanzados ou máis capaces por un lado, e por outro, aos que nos 

custaba seguir máis o ritmo ou tiñamos problemas para aprender. Eu estaba neste se-

gundo grupo. 

Estiven uns anos nesta gardaría até que cumprín os cinco ou seis anos. Despois come-

cei en primeiro curso de EXB en Redondela, até alí desprazábame en autobús e só esti-

ven uns días ou meses, non lembro moi ben, xa que ao pouco tempo abriuse a escola 

que se estaba a construír en Cedeira, miña parroquia. Polo tanto pasei a estudar no co-

lexio público de Cedeira. De Redondela recordo que no recreo dispoñiamos duns bam-

báns para xogar. 

Suspendín segundo curso e tiven que repetilo. Había campionatos de fútbol, balonmán, 

ou baloncesto que era ao que eu xogaba. O día das letras galegas faciamos todos os 

anos obras de teatro. Tamén faciamos xogos e campionatos ao final de cada curso. 

Os mestres eran correctos. Non nos pegaban, só o director tivo algún descoido nese 

sentido. 

Nos primeiros cursos non sacaba boas notas pero cando cheguei a quinto a cousa cam-

biou. Xogabamos partidos de fútbol no recreo ou durante a clase de ximnasia, era algo 

que non lembro moi ben. Os partidos botabámolos tamén antes ou despois das clases. 

Saquei moi boas notas en quinto e en sexto curso pero en sétimo e oitavo tiven que ir á 

recuperación de xuño e setembro. 

Dos profesores recordo a dona Emilia que tiña un fillo que estudaba comigo, a dona Mi-

lagros que nos deu clases en segundo e sétimo ou oitavo. Tamén lembro a dona María 

profesora en sexto curso, a dona Sara mestra de matemáticas ou a dona Mari Cruz que 

impartía a materia de inglés. A dona Sara os alumnos tíñanlle manía por que se enfa-

daba continuamente, nós considerabámola moi esixente. 

Algúns alcumes que tiñamos na escola eran Alberto “Chivanegra”, “Máquina”, Carlos “o 

Araña”, “Pollo”, “Sapo”, Dani “Culo”, “Topi”, “Bicas” ou “Magefesa”. 

BENJAMÍN NOGUEIRA 
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A ESTUDAR. 

Comecei a estudar aos sete anos no colexio 

Manuel Cordo Boullosa en Pontecaldelas, 

non fixen preescolar, suspendín segundo, 

sexto e oitavo. Debido a isto tiven que ir a 

Vigo a sacar o graduado escolar. Ata quinto 

de EXB tivemos un profesor por aula, pero a 

partir de sexto pasamos a ter un profesor por 

materia e tamén comecei a estudar inglés. 

As materias que mais me gustaban eran ma-

temáticas, ximnasia e plástica. Os profesores 

foron bos comigo. 

Cando rematei EXB aconselláronme estudar 

formación profesional pero púxenme a tra-

ballar de pinche de cociña. Un par de anos 

despois retomei os estudos e matriculeime 

en BUP nun colexio nocturno en Vigo. As 

cousas foron mal, sacaba malas notas e dei-

xeino. Este curso estudeino coa miña irmá 

pero ao deixalo e ser eu o que conducía a 

miña irmá tivo que abandonar BUP malia as 

súas boas notas. 

Hoxe en día xa non estudo nada pero gusta-

ríame matricularme nalgún curso de cociña 

pero non me atrevo a dar ese paso. 

QUINO 

A MIÑA ETAPA EDUCATIVA. 
 
Case non me lembro de nada cando co-
mecei en infantil. Supoño que empezaría 
a debuxar, facer caligrafía, memorizar e 
pronunciar números e letras, xogar ou 
aprender a lavarme os dentes... 
Era un colexio público situado nas aforas 
de Vigo con moito espazo e moi completo, 
comecei a estudar alí no ano 1996 e aca-
bei no 2003, é dicir, completei educación 
infantil e acabei cuarto de Primaria. 
Quinto e sexto acabeino nun colexio 
máis céntrico, no Pintor Laxeiro, preto de 
Coia. Rematei Educación Secundaria cer-
ca deste, cunha adaptación especial. 
Na miña opinión creo que como en todos 
os colexios, había profesores de diferen-
tes personalidades e gustos. A verdade e 
que polo menos ao principio eu tiña un 
afecto especial cara eles e sacaba moi bo-
as notas sen esforzo, inda que logo em-
pezou a custarme máis. 
Máis tarde intentei facer un curso de 
hostalería que non acabei, e tamén  for-
mación profesional de instalacións eléc-
tricas que tampouco conseguín rematar. 
A partir de aí non fixen nada durante 
uns meses e logo empecei a rehabilita-
ción en Lenda. 

 
ALFONSO COSTAS GOBERNA 

CANDO FOMOS RAÍÑAS. 

Entrei nun colexio de monxas aos 4 anos e rematei aos 15. O primeiro ano fixen párvu-

los, despois primeiro de primaria e creo que segundo. A continuación recordo que 

empezaron co ensino xeral básico (E.X.B.), paréceme que foi despois de terceiro ou 

cuarto de primaria. Ou sexa, que cursei quinto, sexto, sétimo e oitavo de E.X.B. A partir 

de quinto sempre fomos as maiores por que non había cursos superiores aos nosos e 

iso molaba moito. 

Dende quinto ata oitavo reinamos no colexio. 

SARA 
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—–————–-——–——-EDUCACIÓN: VIDA E ESCOLA—–--—–-–—————— 
A educación no colexio cando eu estudaba era bastante diferente. Ao colexio público 

viñan moitos nenos dos arredores para facer preescolar e primaria. A clase reunía uns 

cincuenta nenos. O noso colexio tiña un patio moi grande de terra e comedor para os 

que eran de lonxe e non lles daba tempo a retomar a clase pola tarde. 

Algúns profesores eran moi comprensivos, outros non tanto. Diso empecei a decatar 

cando entrei no colexio, aos meus tres anos de idade e ao ano seguinte comecei a ler. 

Nunca fun moi rápida, pero tiña gañas de aprender. Antes de saber ler contentábame 

mirando os debuxos de cores dos libros infantís, que chamaban tanto a miña atención. 

En preescolar tiven sorte coa profesora xa que era moi atenta connosco. 

En primaria xa había que aprenderse a lección, aquilo xa era máis serio. Se ao pregun-

tárnola non a sabiamos, mandábannos poñer de xeonllos e estirar os brazos cun libro 

en cada man. Se nos caía golpeábannos cunha regra nas mans. Tamén nos castigaban 

cando non sabiamos algunha pregunta. Procurabamos estudar polo que puidese pasar. 

Non repetín ningún curso grazas á miña nai, que nos mandaba a clases particulares, re-

calcándome as matemáticas, xa que a nosa profesora non se molestaba moito en expli-

calas. Porque as matemáticas hai que entendelas, e para iso hai que explicalas ben. 

Gustábanme máis sociais, lingua, ciencias, física, debuxo, idiomas... 

Os meus estudos non tiveron unha vida moi longa xa que finalizaron coa entrega do 

graduado escolar. O meu profesor de terceiro D. Bernardino, ensinoume grades cousas. 

Pero cando me confundía golpeábame cun bolígrafo gordo na cabeza. Ou era quen nos 

curaba se nos faciamos dano.  

Un día, saín ao patio por unha porta lateral, en contra viñan correndo un montón de ne-

nos maiores, que me deron un golpe no nariz, tirándome ao chan. Ao momento come-

cei a sangrar a chorro. D. Bernardino foi o que me taponou o nariz.  

No meu paso por quinto de primaria, para a miña desgraza tocoume unha profesora de 

matemáticas que non se esforzaba moito en ensinarme. Grazas ás clases particulares ás 

que continuaba indo puiden continuar ao ritmo da clase. O de sociais era un bo profe-

sor, sen contar un día no que se enfadou, porque un rapaz estaba distraído, falando e 

pelexando con outro, nese momento o profesor perdeu os papeis e lanzoulle a vara de 

sinalar á cabeza, fallando por sorte para o rapaz.  

Mentres na miña casa, a miña nai facía de home e muller da casa para cinco irmáns que 

eramos. O meu pai levaba traballando no estranxeiro dende antes de nacer eu.  

A continuación miña naceron a miña irmá Pepa e o meu irmán Manuel. Daquela vivia-

mos no pobo. Ao pouco de nacer eles, a miña nai decatouse de que no futuro alí non 

poderiamos progresar.  

Así que os meus pais de acordo o un co outro decidiron comprar un piso en Ourense. 

Acórdome daquela mudanza con montóns de maletas. Ao mudarnos o meu pai come-

zou a traballar de peón na construción, ao lado da súa familia, pero non lle daba para 

moito. A miña nai para axudar coa economía familiar non só traballaba na casa  
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senón que tamén traballaba paralelamente lavando e pasado o ferro a roupa na casa 

dunha farmacéutica. 

Logo a miña nai pasou a desenvolver o mesmo papel pero para a muller dun capitán. 

Deste último traballo dimitiu ao quedar embarazada da miña irmá Mila, porque lle era 

imposible acudir a casa a traballar. Aínda así a muller do capitán seguiu levándolle a 

roupa ao noso piso para poder continuar co traballo. O meu pai ao contemplar que iso 

era insostible emigro de novo a Alemaña. El volvía todos os veráns e Nadal. Cando viña 

nos levaba a todas partes e o pasabamos xenial, á piscina, ao parque... Así durante un 

mes. O malo era cando tiña que marchar, eu o pasaba fatal ao igual que os meus ir-

máns, a miña nai asimilábao sen máis. A miña nai volveu quedar embarazada da miña 

irmá Rosi. Tivo que atendernos a todos e ter moita paciencia xa que eramos nenos e fa-

ciamos das nosas.  

Recordo un día, que se foi á compra e ao volver tiña a casa inundada de auga. A nós 

déusenos por baleirar cubos de auga pola casa, poñernos en bragas e calzóns e botar-

nos a nadar. Cando chegou a miña nai a auga xa saía por debaixo da porta, tivo que ar-

marse de paciencia, aínda así dunhas boas tortas e zurras non nos librou ninguén.  

A pobre tiña que arranxar todas as nosas travesuras. A miña nai foi sempre unha nai 

exemplar xa que criounos ela soa, sen axuda. Deitábase tarde dedicando o seu tempo a 

facer roupa para nós, xa que sempre se lle deu ben coser. Por todo o que fixo lle temos 

un grande aprecio e cariño.  

Grazas ao meu pai temos todo o que temos. Grazas á súa emigración ao estranxeiro 

xamais nos faltou de nada. O motivo para que volvese dunha vez por todas foi o nace-

mento da miña irmá Mónica, a sexta dos irmáns. 

O meu pai encontrou traballo en Vigo, esta foi a definitiva das nosas mudanzas para 

prosperar. Nesta cidade a vida foinos ben, consecuencia diso foi o meu último irmán, 

Cristian, eu xa tiña dezaoito anos e a miña nai corenta e tres. Este último foi unha ale-

gría para toda a familia. Todos os meus irmáns foron traballadores que saíron adiante.  

A perda do meu irmán Manuel hai un ano supuxo o pau máis grande para a nosa fami-

lia, xa que estamos moi unidos, pero grazas a que estamos moi unidos, imos saíndo 

adiante. 
 

MARIA PROL 
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A 
 MIÑA EDUCACIÓN. 

min matriculáronme aos seis anos. A chegada á escola foi bastante favorable, os pupitres eran 
con tinteiros, aínda que nós xa usamos bolígrafos, o chan era de madeira e tiña fendas. Debaixo 

da aula había unha corte e de cando en vez alguén tiña que baixar a ela a buscar o bolígrafo que 

se lle caera. Eu comecei a estudar na "Cara da I", de aí pasei a estudar dúas materias máis e polo avantaxa-

do que me miraban, pasáronme a segundo de E.X.B. O estudo era regulado co cal non tiñamos máis trato 

co mestre que no concernente aos libros de texto. No recreo pasábao bastante ben. Un día tiven un castigo, 

unhas veciñas viñeron a dicirlle ao profesor (Paulino Villar) que eu estaba na vía do tren. Isto non era certo 

e ese día paseino na casa. Cando o mestre me ía castigar o meu irmán dixo que non o fixese pero como eu 
xa estaba xunta el, recibín pola súa banda un par de varexazos na man. O castigo foi inxusto. 
Aos oito anos vinme a vivir para Redondela. Indo á escola de Redondela (en Santa Mariña) tocoume o 

mesmo profesor que tiña en Negros. Aprendín con rapidez e tiña as miñas cousas pulcras e bastante orde-

nadas. Os deberes que me mandaban para casa facíaos nos últimos cinco minutos de clase. En terceiro, nu-

nha clase, dei un berro, tendo que acudir o director o cal castigoume a andar polo corredor coas mans le-

vantadas, o que me sentou moi mal. 
Tiñamos educación física o que se me daba bastante ben. No recreo iamos xunta o bedel (Lajera) a que nos 

dese un bocadillo. Durante o recreo saía con algúns amigos e eu era bastante calado. 
En quinto curso pasáronnos para o instituto (na Xunqueira) por reformas no colexio. As miñas notas eran 

case sempre notables, conseguindo levar un sobresaínte en matemáticas e outro en linguaxe, e un suficiente 

en ciencias naturais e outro en ciencias sociais. Cando acabei de cursar os meus estudos déronme un certifi-

cado aconsellándome que fixese formación profesional. 
Na miña opinión debería haber maior contacto entre profesores e alumnos. O castigo deberíano quitar e a 

hora do bocadillo e educación física véxoas imprescindibles. 
 

JUAN  

EDUCA, EDUCA. 
 

Todo comeza cando tiña cinco anos, os 

meus tíos son os que me criaron xa 

dende ben pequeno. Ensináronme a 

lavarme e a facer as cousas de casa. 

Tamén a traballar. Os meus pais axu-

dáronme moito por que eu non me sa-

bía defender só, pero pouco a pouco 

funme desenvolvendo. Cando tiña no-

ve anos ingresei no CEIPS de San Vi-

cente de Trasmañó. Alí coñecín uns 

bos mestres e compañeiros. 

Ensináronme a dividir, multiplicar, 

restar,  sumar e ler. Fun aprendendo 

pouco a pouco e agora que xa teño 

certa idade, aos meus vinte e un anos, 

creo que nunca poderei esquecer esa 

educación recibida. Grazas a todas e 

todos. 
 

DAVID BLANCO 
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PERDÓN, NON O VOLVEREI FACER.   
Anónimo que me esperta todos os días. 
 

Se estás mal educado tendes a liña 
para sacar beneficios; denantes da bolsa. 
Hoxe tiras da liña e os atopas “implicados” 
pero en vez de resultar algo disto bo para todos 
sácannos todos os cartos e dereitos, estes xeralmente 
conseguímolos coa loita que non só en contra de … 
 
Nos terían despois disto ter respecto, e eles son 
unha restra agresiva coa cara de odio do cerca que 
estiveron de perder. 
 
SERMÓN. NON FAGAS NADA. 
 
Reza, así xa non caes no contrario con que educáronte 
e non protestes polos recortes en educación, xa saben eles. 
Pois si que a saúde é importante, e xa sabes “a pagar”. 
Dirán que a confianza en eles faite sentir ben se non proba! 
 
TRAMPON MENTRES NON TE CACEN. 
 
Procurei por media páxina tan forte como os dos periódicos. 
 

JOSE LUIS EZAMA 

A EDUCACIÓN DOS EMPRESARIOS. 

 

Os empresarios teñen moitos traballadores ao seu lado. Estes traballan 12 horas ao día todos os días, 
mesmo, os fins de semana. 
Os empresarios danse unha vida de luxo pero non teñen bastantes cartos para pagar aos seus emprega-
dos e así arruínanse as empresas, sacan o diñeiro mesmo co branqueo antes de poder ter a empresa aber-
ta, outros conségueno coa droga vendéndoa ou meténdoa nas súas casas e almacéns para ser trasladada 
a outros países. Algúns empregados están metidos no allo para poder ter uns cartiños extra e ter unha 
vida un pouco mellor. 
Estes empresarios non dan unha boa educación aos seus fillos, eles ensínanlles malos hábitos aínda que 
despois se arrepintan, xa que decátanse de que afecta aos seus fillos que rematan no cárcere, outros nas 
drogas ou roubando. Os empresarios deberían dar exemplo aos seus. 
Os traballadores saen á rúa para poder gañar dereitos e cartos, cartos que os seus xefes roubaron. Os 
patróns non teñen respecto polos seus traballadores que viven dese traballo para manter as súas fami-
lias. 
Non todos son malos, aínda que si ambiciosos, sen importarlle levarse por diante a outros. Algúns son 
persoas respectadas por todos os seus coñecidos e outros son bos porque se preocupan polos que traba-
llan para eles e preocúpanse de que os seus fillos reciban unha educación para que o día de mañá poidan 
ter un traballo. 

   ELISA 
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A	EDUCACIO	 N,		MOITO	MA	 IS	QUE	UNHA	ESCALEIRA	CON	CERTIFICADOS	E	TI	TULOS.	
 
Debería ser evidente a estas alturas que escolarizado non é o mesmo que educado, que a maior nivel de es-
colaridade non se é necesariamente máis "educado". Primeiro, porque o valor da educación non se xoga 
tanto na súa extensión como na súa calidade.  Segundo, porque a educación non se limita ao sistema esco-
lar senón que inflúe múltiples factores: familia, contorna, medios de comunicación, sistema e cultura políti-
ca, traballo,  autoeducación (hábitos de lectura e escritura, usos de internet), etc. Terceiro, porque o que 
importa non é a educación por si mesma senón a aprendizaxe. 
Xa sabemos que a aprendizaxe está en continuo movemento e prolóngase ao longo da vida; que os estudos 
formais, mesmo para quen obtén varios títulos universitarios, constitúen apenas unha etapa na vida dunha 
persoa, sobre todo tendo en conta que a expectativa de vida alargouse considerablemente en todo o mundo; 
que o máis importante apréndese fóra das aulas; que os títulos poden ter pouco valor real; que hoxe en día 
as teses poden plaxiarse e os títulos nalgúns casos comprarse... 
Todos os días vemos políticos, comunicadores e xornalistas, que non manexan as artes do seu oficio, que 
non se expresan ben e que escriben e falan con moitos erros. Por outra banda, o incumprimento dos valores 
e accións prometidas, a continua ignorancia do que sucede na rúa aos cidadáns, a discriminación  que están 
a demostrar nas diferenzas reflicte, por moita escolarización e carreiras que tivesen, unha gran ignorancia e 
unha escasa e mala educación. 
Pero o que é certo para as persoas individualmente, o é tamén e con maior razón para as nacións. Un país 
con alto nivel de escolaridade non é necesariamente un país con alto nivel educativo. A mentalidade que 
reduce educación a educación escolar segue sendo un problema fundamental. É coma se non existisen nin 
educación, nin coñecemento, nin aprendizaxe fora do sistema escolar. As reformas educativas seguen sen-
do polo xeral reformas escolares e escolarizantes. Os indicadores da educación continúan virando ao redor 
da educación escolar. 
A educación é moito máis que unha escaleira con certificados e títulos en cada banzo. Nenos, novos e adul-
tos desenvolven as súas capacidades e talentos na convivencia diaria, no contacto con outros, pensando, 
lendo e escribindo, resolvendo problemas, na familia, na diversión, no lecer, na participación social, no tra-
ballo, e aproveitando os recursos socioculturais que lles ofrece o contexto en cada caso: bibliotecas, medios 
de comunicación, prazas, parques, hortos, mercados, museos, galerías, zoolóxicos, canchas deportivas, ci-
nemas, teatros, circos, internet, etc.  
"Igualdade de oportunidades educativas" é, por iso, igualdade non só no acceso ao sistema escolar senón ás 
oportunidades de aprendizaxe e desenvolvemento por fóra deste.  
Unha sociedade educada (con ou sen títulos): fórxase desde a infancia, nunha contorna familiar que acolle, 
protexe, estimula, habilita e pon límites, satisfai necesidades básicas, prové seguridades, afecto e conten-
ción.  
Unha sociedade educada é produto dunha boa educación escolar, que ensina a aprender máis que a estudar, 
a pensar máis que a memorizar, a cooperar máis que a competir e que  esixe e accede a bos medios de in-
formación e comunicación, con oferta variada, atractiva, apropiada para todas as idades, interesados en 
construír cidadáns e non só consumidores. 
Unha sociedade educada incorpora a lectura e a escritura á vida cotiá, polo mero goce de ler e de escribir, 
para expresarse e comunicarse, para aprender, para manterse intelectualmente alerta, que aprecia a nature-
za, a música, o baile, o teatro, o debuxo, a pintura, a artesanía, o traballo intelectual e o manual. 
Unha sociedade educada exerce os seus dereitos e deberes cidadáns, organízase, participa, esixe transpa-
rencia e rendición de contas, cultiva a empatía e a solidariedade, aprende a dialogar e a debater, a respectar 
aos demais e a combater toda clase de prexuízos.   
Unha sociedade educada é unha sociedade  autoeducada, curiosa, que dubida, que pregunta, que busca, que 
investiga, que se autodesafía, que le e escribe, que ensina e aprende todo o tempo. 
 
En resumo unha sociedade educada é una sociedade libre.  
Non esquezamos que hai dúas formas de controlar as persoas: primeiro, asustar, e logo, desmoralizar. Un 
país sen medo, educado, saudable e seguro é máis difícil de controlar, e as dereitas non queren perder o 
control. As persoas pobres, ignorantes, desmoralizadas e enfermas pensan que é mellor aceptar ordes e es-
perar a que as cousas melloren. 
 

ESPERANZA PONCE 



13 

A VOZ DE LENDA nº 27                                                                                                                                                                                                                              DECEMBRO 2013  

ADIES. 

Son Ada e teño 31 anos: 

Empecei a miña etapa educativa nunha gardaría cando tiña 3 anos, despois fun ao colexio 

García Barbón. En párvulos, con catro anos aprendo a ler e a escribir. A continuación paso 

para E.X.B. e curso primeiro. ao ano seguinte marcas a vivir a Madrid, alí fixen segundo e ter-

ceiro, e de volta para Vigo onde cursei cuarto. Un ano despois volvemos mudarnos, esta vez 

a Ponferrada, estudo no colexio Navaliegos onde entrabamos escoitando a Nino Bravo do cal 

tivemos que aprender a canción "Libre". Tamén recordo como tiñamos que rezar a primeira 

hora e isto era algo que non me facía graza. Volvemos a Vigo, tiven que repetir quinto e to-

coume a mesma profesora que tiña en primeiro. Estudei en Vigo dende quinto ata oitavo de 

E.X.B., todo seguido. A continuación funme a vivir Sarria, alí tiven que repetir curso e pasou a 

tocarme segundo de E.S.O. Despois pasei a terceiro e fíxeno no instituto pero canseime de 

vivir na aldea e volvín para Vigo a vivir coa miña nai. Pero a convivencia fíxose difícil, discu-

tiamos a diario así que me fun de novo para Sarria pero alí non facía nada e pouco a pouco 

empecei a deprimirme. Retornei a Vigo e comecei a drogarme, despois enfermei e diagnos-

ticáronme trastorno paranoide. Agora teño esquizofrenia simple con trazos de trastorno bipo-

lar. 

ADA MARÍA 

O mundo chama inmorais aos libros que lle explican a súa propia vergoña.  
OSCAR WILDE  

EDUCACIÓN. 

A educación é un dereito humano fundamental, esencial para poder exercitar todos os demais dereitos. A 
educación promove a liberdade e a autonomía persoal e xera importantes beneficios para o desenvolvemen-

to. Non obstante, millóns de nenos e adultos seguen privados de oportunidades educativas, en moitos casos 

a causa da pobreza. A educación é un instrumento que permite aos nenos e adultos que se encontran social 

e economicamente marxinados, a saír da pobreza polo seu propio esforzo e participar plenamente na vida 

da comunidade. Corresponde aos gobernos o cumprimento das obrigas, tanto de índole xurídica como polí-

tica, relativas á subministración de educación de calidade para todos e a aplicación e supervisión máis efi-

caces das estratexias educativas. 

Pódense distinguir tres tipos de educación: a formal, a non formal e a informal. 
∗ A educación formal fai referencia ás escolas, institutos, universidades. 
∗ A educación non formal é a que non se rexe por un particular currículo de estudos. 
∗ A educación informal é aquela que se recibe nos ámbitos sociais, é aquela que se recibe ao longo da 

vida. 
  BRAIS 
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O	 centro	 de	Menores	 de	Monte	 Fiz	 é	 un	

centro	 onde	 se	 trata	 a	 persoas	 menores	

de	idade	ás	que	se	lle	diagnostica	algunha	

enfermidade	mental.	 Os	menores	 que	 in-

gresan	 en	 Monte	 Fiz	 pode	 facelo	 como	

medida	xudicial	ou	por	protección	o-icial.	

Vantaxes do Centro de Menores. 

Hai sempre catro ou cinco educadores que están 
pendentes de como o levas e vas evolucionando. 
Hai un psiquiatra, que te ve unha vez por semana, 
e un psicólogo. Os educadores programan ac.vi-
dades todos os días, como por exemplo, escola de 

luns a venres, pola mañá, para que os menores 
poidan aproveitar os estudos na súa estanza no 
centro xa que case ningún estuda fora. Así pode-
rán ter algunha formación para o seu futuro. Polas 
tardes hai educación 6sica, onde os educadores 
programan as ac.vidades de deporte: fútbol, vo-
leibol, balonmán, abdominais, CTR, etc. O deporte 
prac:case para que os menores se distraian e para 
coidar a súa saúde. Os educadores par.cipan cos 
menores. O deporte prac:case de luns a venres, 
durante unha hora. Polas tardes sempre hai algu-
nha hora de ac.vidades. Por exemplo, os luns, 
unha hora de habilidades sociais, os martes unha 
hora de debuxo, os mércores unha hora de taller 
de marquetaría, os xoves unha hora de terapia de 

grupo onde se fala de pensamentos, emocións, 
sexualidade e os problemas de cada un, os venres 
unha hora de vídeo foro onde poñen unha película 
e despois coméntase sobre ela. Os fins de semana 
hai limpeza xeral. 

Se o interno leva ben a súa estanza no centro, re-
compénsaselle con saídas programadas como 
sendeirismo, piscina clima.zada e paseos para ver 
pobos e aprender sobre iso. Co paso do tempo, se 
o interno o leva ben, uns tres ou catro meses des-
pois das saídas programadas recompénsaselle con 
fins de semana na casa da súa familia e, por úl.-
mo, se todo segue ben, recompénsaselle con 
quince días de vacacións de verán e outros quince 
días en Nadal. 

Os internos que estean a cumprir medidas xudiciais 
non se van para casa defini.vamente ata que cum-
pran o total da condena imposta polo xuíz. 
Os menores que están ingresados por protección 
oficial non poden marchar ata que a súa familia re-
cupere a tutela do menor. E se a familia non conse-
gue a tutela terán que permanecer no centro ata a 
maioría de idade. 

No centro, o que intentan é que os menores se es-
tabilicen, collan educación, sexan tratados psicoló-
xica e psiquiátricamente, estuden e respecten a súa 
familia. Tamén tratan a drogadicción con terapias. 

Isto é todo o que podo achegar dos beneficios do 
Centro de Menores Monte Fiz. Pero tamén hai cou-
sas que non as vexo moi boas para o futuro do me-
nor. 

 

Desvantaxes do Centro de Menores. 

Aos menores sométenos a cas.gos cando teñen un 
brote psicó.co ou unha mala conduta. Someter a 
un menor a illamento non é bo polo que lle poida 
causar nos seus sen.mentos no día de mañá. O 
cuarto acolchado pode causar un trauma psicolóxi-
co na conduta do menor. Por suposto, que se ence-
rre ao menor no seu cuarto, dependendo da gravi-
dade de tres a sete días con dúas horas ao día de 
paseo por un corredor sen poder ver a televisión 
ou escoitar a radio, non é nada bo para a conduta 
do menor. 

EDUCACIÓN	 NO	 CENTRO	 DE	 INTERNAMENTO	 TERAPÉUTICO	 DE	MENO-

RES	“MONTE	FIZ”.	
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E por úl.mo, o máis complicado e traumá.co para 
o resto da vida, é que te aten a unha cama durante 
tres ou catro horas de pés, mans e cintura sen que 
un se poida mover. 

Estas non son formas de cas.gar nenos de trece a 
dezaoito anos, xa que causan un trauma na persoa 
para o resto da súa vida. O interno pódese portar 
mal ou ter algún brote psicó.co pero non vexo ló-
xico estas  formas de cas.gar. 

Isto vivino. Eu son Diego Domínguez Domínguez e 
teño agora mesmo 25 anos e atópome en prisión 
por recaída nas drogas, o cal levoume a roubar pa-
ra pagar o meu vicio. 

Agora en prisión estou nun módulo de convivencia 

e estou a facer un programa para enfermos men-
tais que se chama PAIEM e espero .rar proveito 
del para o futuro da miña vida. Nacín o 25 de mar-
zo de 1988 e son ourensán. Teño un trastorno lími-
te da personalidade e un trastorno psicó.co. Ago-
ra estou en tratamento para o meu problema e 
estou moi agradecido á xente que me está a axu-
dar, son profesionais e gústanme como fan o seu 
traballo, tanto a educadora do módulo coma as 
psicólogas de Lenda ou Cruz Vermella. No progra-
ma temos terapias de deporte e traballamos cos 
cans no TACA. 

Espero poder aproveitar o programa e poder reha-
bilitarme. 

DIEGO DOMÍNGUEZ 

[...] 

H 
ai un montón de xente que se enfrontou aos seus problemas e a razón de que non atopa-
ran estes a solución  foi que o propio maxín non lle daba para máis. Por experiencia pro-

pia, por que non aceptaba o problema como tal, e se nesa situación diríxeste a un psicó-
logo ou psiquiatra, ten por seguro que o que é o maxín, vai aturularse mais até que nos 

leve primeiro a dependencia dunha persoa estraña. E por esa verea a comezar a depender dun mes-
mo independente da “enfermidade”, acadará cun conto moi largo e moi triste para nós,  para a fami-
lia e os amigos. 

Escapamos da realidade, somos proscritos, somos marxinados que esperan encontrar unha solución 

ao problema no que nos acabamos de converter de enfermo dependente, en desastre, en ruína … Nu-

nha verdadeira sínteses do que é un galpón falso e sen goteiras …  
Pasamos a depender de nós mesmos porque cara fora a uralita non nos deixa ver nin tocar nada que 

nos permita identificarnos coa persoa que sempre fomos da cal non se conta xa nada. 
A ver quen necesita educación? Eu de feito a regalo. A educación ten que ser útil para os que vai di-

rixida, non é tan necesario facer unha cúpula á que vaian as boas ideas, eu coido que as miñas son 
boas  pero non as podo manifestar só como ideais nin como critica. Se te pos a ver arredor en calque-
ra lado todo esta feito polo home utilizando a natureza, non podemos interpretar, nin manipular. 

Por que este é un mundo xusto se ti o interpretas así, tampouco nos tratan inxustamente, tampouco 
vannos educar de novo baixo os parámetros do que se chama tolemia. 
 

JOSE LUIS EZAMA 
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A	LOMCE.	

A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, ou LOMCE, tamén denominada 

"Lei Wert", é unha proposta de reforma da Lei Orgánica de Educación ou LOE e da LO-

GSE de 1990, que son as leis que regulan o sistema educativo español e ás que o Parti-

do Popular sempre se opuxo. 

Dende que en 2012 fíxose público o primeiro borrador da lei 

certos sectores sociais encabezados por asociacións de pais, de 

alumnos e profesores do ensino público, partidos de esquerda e 

sindicatos, mostraron o seu rexeitamento a esta mediante con-

centracións, manifestacións e folgas, que se unen ás protestas 

pola redución do gasto público en educación como consecuencia 

da política de austeridade. Á oposición á lei sumáronse os parti-

dos nacionalistas cataláns, galegos e vascos xa que esta reforma 

mingua as súas competencias autonómicas e pon en perigo a 

calidade do ensino das linguas cooficiais debido a que deixan de 

ser consideradas "materias troncais" pasando a ser "materias de 

especialización opcionais", o que, por outro lado, parece supor 

que non contará para a homologación dos estudos a nivel esta-

tal. 

 
Os cambios que introduce a LOMCE no sistema educativo. 

    

+ Probas externas de avaliación ou "reválidas": Ao finalizar cada etapa educativa 

os alumnos serán avaliados mediante unhas probas externas, que na ESO e no Bacha-

relato terán o carácter das antigas "reválidas" pois se non as superan os alumnos pode-

rán pasar á etapa seguinte. A proba final do Bacharelato substitúe a selectividade, aín-

da que cada universidade ou facultade pode elaborar unha proba de acceso propia, polo 

que o alumno nese caso terá que superar dous exames para poder entrar nelas. 

+ Itinerarios no segundo ciclo da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO): 

En 3º de ESO os alumnos terán que elixir entre dous itinerarios diferentes, un conduce 

á Formación Profesional e outro ao Bacharelato. Adiántase un curso o momento de to-

mar esa decisión. 

+ Materias troncais: O goberno central resérvase o establecemento do currículo das 

"materias troncais", matemáticas, ciencias, lingua e literatura, a súa historia e idioma 

estranxeiro. 

+ Materia de relixión: Vólvese dar plena validez académica á materia de relixión, 

contará no expediente académico polo que se contabilizará para pedir unha bolsa, ou 

repetir curso, por exemplo, e establécese unha materia "alternativa forte" á mesma que 

se chamará “Valores Culturais e Sociais” en primaria e “Valores Éticos” en secundaria. 

Por outro lado desaparece definitivamente a materia “Educación para a cidadanía” moi 

contestada pola xerarquía eclesiástica católica e polo propio Partido Popular. 

+ O papel do Consello Escolar: O Consello Escolar, no que están representados a 

administración, a dirección, os profesores, os pais e, no seu caso, os alumnos, segue 

sendo o órgano de goberno dos centros públicos e dos privados concertados.  
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Este perderá atribucións que pasan á dirección do centro como os presupostos, os pro-

xectos educativos ou os procesos de admisión dos alumnos. Nos centros públicos ta-

mén perden peso á hora de elixir ao director. 

+ Autonomía dos centros: Os centros poderán especializarse nunha área determina-

da, como ciencias ou deportes, ou nun tipo de ensino, FP ou Bacharelato. 

+ Ensino privado concertado: A oferta de prazas organizarase atendendo á 

"demanda social" (é dicir, se os pais piden un centro público ou un privado concertado), 

polo que se elimina o compromiso do Estado de garantir unha praza nun centro público 

en primaria e na ESO. 

+ Concertos cos colexios que separan por sexos: O proxecto de lei establece que 

os colexios exclusivos de rapazas ou de rapaces poderán seguir recibindo cartos públi-

cos. 

 

YOLANDA, ALBERTO, QUINO e MANUEL 

A	REPERCUSIO	 N	NO	ENSINO.	
 

Nada máis nacer xa nos mostran como com-
portarnos máis ou menos correctamente, pe-
ro facer algo tan sinxelo a veces custa, polo 
menos nalgúns casos. É realmente posíbel 
educar a alguén que sempre reincide, ou só 
é unha perda de tempo? Existe xente que 
pensa que facer o mal, é facer o ben, e in-
cluso en ocasións todo o contrario; outros 
nunca se arrepinten de facer dano. Os ex-
pertos pensan que nacer en malas circuns-
tancias é algo irreversible e que canto antes 
se actúe, mellores resultados se obteñen.  
A veces non é só cuestión de instruír, se non 
de non esixir demasiado e facelo con criterio, 

inda que isto non serve nalgúns casos, é de 
considerar intentalo. É curioso cando se pon 
a proba a un educador, por que saen inda pe-
ores resultados cos que toman exemplo, e 
esta acción pode ser ignorada. 
É importante saber que as boas formas afec-
tan a nosa vida diaria, e algúns non reciben o 
que queren por non comportarse. 
Simplemente de relacionarse de maneira sin-
xela e de tomarse o ensino como algo que 
todos levamos dentro, desta forma melloraría 
un pouco o benestar nas relacións e conse-
guiríamos case todo o que desexaramos. 

ALFONSO COSTAS 

A educación e o respecto son un grao moi forte. Só o adquire e o ten aquel que o sabe levar. 
Eu que non teño caderno nin bolígrafo non o podo escribir. 

JESUS PIÑEIRO 
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A EDUCACIÓN DOS GOBERNANTES. 

Os políticos son uns mentireiros e tramposos, xa que prometen que van axudar á xente pero impórtalles un 
carallo con tal de conseguir un pacto que os leve a gobernar. 

Eles fan crer que son persoas honradas pero non o son porque fan o que lles dá a ga-

na e gastan os cartos dos contribuíntes en ir de papatorias cos seus compañeiros de 

partido, ou ir de vacacións, a Marbella, Tarragona, Las Vegas... 
Estes políticos non dan unha boa educación aos cidadáns que confiaron neles. 
Teñen coches de luxo e usan un avión privado para facer voos ao seu gusto, teñen 

apartamentos e casas de luxo e viven como reis e favorecen as súas familias. 
Prometen que van arranxar o país dando traballo a quen o necesita; tíranse uns con-

tra outros. Algúns intentan arranxalo pero non o conseguen e outros loitan porque 

isto sexa posible, loitan tamén para botar a estes corruptos á rúa, xa que deberían es-

tar no cárcere cos demais delincuentes por que eles é o que son. Algúns compañeiros 

senten vergoña deles, xa que non todos son a mesma merda e buscan unha solución 

ao problema pero élles imposible porque teñen obstáculos para conseguilo, xa que nos lles deixan facer o 
seu traballo e pérdeno por meter o fociño nos seus asuntos e a súa reputación vaise ao garete. 
Os políticos teñen dúas caras, unha para a xente e outra para os seus compañeiros e apaños. 

ELISA 

——————O	XOGO—-———–	
 

O xogo é vital en moitos aspectos do desenvolve-

mento social, emocional e intelectual dos nenos. É 

unha das formas máis poderosas que teñen os ne-

nos para probar e aprender novas habilidades, 

conceptos e experiencias. O xogo pode axudar aos 

nenos a desenvolver o coñecemento que necesitan 
para conectarse de xeito significativo cos desafíos 

que atopan na vida. Xogar axuda aos pequenos a 

comprender o seu ámbito e a controlalo. Pero ade-
mais incrementa as súas habilidades sociais, ao ter 

que relacionarse e comunicarse cos demais, redu-

ce o estrés, mellora o sono e regula de xeito sau-

dábel o seu peso. Sen esquecer que os xogos esti-

mulan a mente, de modo que o xogo activo non só 

contribuirá a ter nenos máis sans, senón que esa 
sensación de benestar permitiralles concentrarse 

máis e mellor nas tarefas escolares.  
Ás veces, xogar, considérase unha perda de tem-

po, un xeito de pasar o momento, de distraerse, ou 

de deixar tranquilos os pais. Pero isto é unha per-

cepción errónea, xa que a través do xogo satisfán 

necesidades vitais da nosa natureza intelixente. 
O neno, cando xoga, domina esa realidade pola 

que, o resto do tempo, se sente superado. Por ou-

tro lado, os obxectos denominados xoguetes, se-

xan bonecos, animais, coches, ou calquera outro 

tipo de cacharros, serven para desenvolver e po-

tenciar a capacidade de expresión e o resto das 
facultades do neno. 
Demostrouse a utilidade dos xogos infantís sobre o 

lado cognitivo do cerebro a longo prazo. De feito, 

un neno que tivo un cerebro moi estimulado durante 

a súa infancia terá máis facilidades en aprender e 

entender cousas despois, porque o seu cerebro 
aprendeu dende o inicio a tratar as informacións 

para usalas e facer conexións rapidamente. 
Basicamente o xogo é calquera tipo de actividade 

que aprendemos por puro pracer, sen ningunha pre-

ocupación polo resultado final.  
O xogo, xogar, no caso das nenas e nenos, adquire 
unha vital importancia xa que a través del crecen 

física e intelectualmente. 
XAQUÍN VIDAL 
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EMPREGO. 

España viviu unha segunda recesión económica no 2012. Prevese un balance peor neste ano. Segundo as 
previsións a recuperación non chegará ata o 2014 no cal apenas a economía crecerá un 0,5%. España non 
é o único país europeo en crise pero si o de maior taxa de desemprego: o 26% da poboación ac.va e esta 
sobe o 55% entre os mozos. 
A estas cifras hai que engadir a temporalidade dos contratos e a precariedade destes. Coa perda de derei-
tos que nos fai retroceder décadas nos logros alcanzados polos traballadores. O 44% dos traballadores 
teñen medo a perder os seus dereitos e emprego, estes son o 56% entre os maiores de 55 anos. 
Oportunidades de emprego: 
- A formación é un factor clave. 
- A emigración é unha opción nalgunhas profesións. Xa se sabe que as saídas laborais en España son por 
mar, terra e aire. 
 - Darte de alta como autónomo. Buscarse a vida un mesmo. 
 
Dentro das maiores ofertas están: 
Informá.ca e telecomunicacións, atención ao cliente, tradutores e interpretes e camareiro. 
Os per6s profesionais das empresas están conformados polos seguintes expositores: 
Enxeñeiros agrónomos, agricultura e pesca. Recursos humanos e desenvolvemento sustentable do esta-
do. 
A tecnoloxía tamén é un punto a considerar; fisioloxía vexetal, xené.ca, grupo de estudos medio ambien-
tais, bioloxía e biotecnoloxía animal e clonacións. 
 

JOSE ANGEL ALONSO 

AS REDES SOCIAIS E O FUTURO DAS 

COMUNICACIÓNS. 
As redes sociais son plataformas interactivas que 

nos permiten intercambiar información a través de 

diferentes tipos de dispositivos. As primeiras apa-

receron aproximadamente hai 5 anos e xa teñen un 

gran número de usuarios. 

Existen moitas diferentes, con unha gran variedade 

de posibilidades e interfaces, e cada día se engaden 

novas funcións con máis vantaxes. A pesar de ser 

unha creación moi recente, millóns de persoas de 

todo o mundo xa teñen un perfil. Ó longo da tra-

xectoria destas redes, producíronse algunhas infrac-
cións e vulnerabilidades de seguridade, pero inda 

así, son bastante seguras.   

Conectarse cada día con xente que está a quilóme-

tros de distancia é moi doado, e cada día, 

máis.Con estes programas, é posible compartir ar-

quivos sen límite de almacenamento, como por 
exemplo, vídeos, música, ou fotos. Hai moitísimas 

formas  diferentes de intercambiar comentarios 

entre diferentes usuarios, incluso con xente moi 

importante ou descoñecida. 
Esta clase de creacións axuda de forma importante 

ó desenvolvemento. É moi fácil acceder e organi-
zar a información recibida e o seu uso non implica 

un custo adicional, só  se necesita estar conectado 

a Internet e dispoñer dun equipo informático o un 

teléfono móbil. 
Nun futuro non moi afastado, as posibilidades des-

tes sistemas poderían estenderse moito máis, per-
mitíndonos compartir comentarios e información 

con moita máis xente, crear unha conta en menos 

tempo ou facelo máis xeitoso e fácil de usar en 

xeral. 
 

ALFONSO COSTAS 
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A	ESPERA.	

  Mentres espero 

vexo xente 

xente de todo tipo 

xente alegre 

o vaivén das ondas 

o vaivén da música 

o vaivén da fala 

unha fala  

de todo tipo 

o vaivén do son. 
 

ANA NIETO 

MEU	POBO.	
MONDARIZ.	

Eu síntome orgulloso 

de vivir nun pobo tan fermoso 

estase tan ben 

que durmo mellor que un oso 

hai unha ponte romana tan antiga 

como o imperio otomán 

as súas augas son famosas 

case como tan saborosas 

os veráns son famosos no pobo polas festas 

divertidas en cales tocan as mellores orquestras 

nos domingos hai feira que dá tanta ilusión 

que vou e me divirto un montón 

en Modariz hai moitos sitios divertidos 

a parte de moitos ríos. 

BRAIS LOURIDO MARIÑO 

50	ANOS.	

Un camioneiro e unha tecedora 

falar deles xa era hora 

camioneiro que tragaba estradas perdidas 

pezas de roupa, por unha tecedora, zurcidas 

todos os días traballando 

toda unha vida aforrando 

na súa voda eran tres 

non pensedes que foi un tropezón 

máis tarde virían tres máis 

así son nosos pais 

e xuntos xa levan cincuenta vodas de ouro 

e o resto facemos de coro 

así que a esta tecedora e a este humilde camioneiro 

eu non os cambio por diñeiro. 

Felicidades papás!!! 

JAIME VIQUEIRA 



21 

A VOZ DE LENDA nº 27                                                                                                                                                                                                                              DECEMBRO 2013  

CHOVE EN SANTIAGO. 
 

Chove en Santiago 
meu doce amor  

camelia branca do mar 
brilla luminoso o sol. 

 
Chove en Santiago 

na noite escura 
herbas de prata e sono 

cobren a baleira lúa. 
 

Olla a choiva pola rúa 
raio de pedra e cristal 

olla no vento esvaradío 
sombra e cinza do teu mar. 

 
Sombra e cinza do teu mar 

Santiago lonxe do sol 
auga de mañá clara 

treme no meu corazón. 
 

DAVID BLANCO 

CANCION DE NADAL. 

Esperta no teu portal 
pois achéganse a ollarte rir 
os hai designados coma ti 
que contoume esta historia. 
 
O insostible resolveuse 
cun anaco de maxia e cartos 
rescatamos do parado o pescado 
e nos mantemos coa súa fariña. 
 
Veñen a que te expliques 
 a que herdas 
... baixo que sinais nos dis 
quizais un anaco máis 
ca túa divindade. 
 
O divino non e real e eu 
podería poñerme a coroa 
torpemente a puxe  
e maxinei que si non era unha divindade 
moito menos un divo real. 

 
JOSE LUIS EZAMA 

O amor é como a guerra 
os teus ollos como a pedra 

a túa boca como a area 
o teu pelo forte como o aceiro 

pero no profundo do meu corazón gastado 
está a dor de terte coñecido  

e terte esquecido. 
 

De cando en vez acórdome de ti 
pero non quixera que ti só nun día te acordases de min 

todo pasa, os días, as noites 
pero tan preto e tan lonxe 

non  podo esquecerte. 
 

O bonito que sería estar xuntos 
nunha praia tomando o sol 

e cantándoche unha canción ao oído 
se algo mellor me tivese pasado es ti. 

 
GONZALO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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SEN TÍTULO APARENTE. 

Ola, bos días 

que tal 

moi ben 

como o cal 

son Ada 

estou encaprichada 

e embarazada 

dunha monada 

é unha nena 

é unha pena 

por que eu non quería 

unha nena 

pero vai ser moi querida 

por que é 

filla de Ada 

eu quería 

darlle comida 

eu son Ada 

quero fabada 

para poder facer 

unha boa cagada 

punto na boca 

e como gansa 

gansa e boca 

como pola boca 

a comida da gansa 

con final fatal 

fatal é o animal 

que come mal 

por que é un vogal. 

 

ADA MARÍA 

MAÑÁ NA MIÑA MAÑÁ. 

Entrou a mañá no meu pobo 

tan limpa, tan redonda e pura 

como unha mazá 

sobre un espello 

hoxe a miña rúa está aberta 

xogan os anxos 

nas cornixas 

ela foi a primeira que pasou 

cos seus ledos cadrís 

dous cachos de luz 

tombados erguíanse 

sobre o ceo negro 

as ventás espertas 

ollábana calada ditosa 

dúas raparigas louras 

páranse no sol 

na sombra 

ouro amarelo  

dos seus brazos 

prata redonda  

dos seus ombros 

agora un obreiro 

pasa cun espello 

enriba das súa cabeza 

non sabe que se vai 

levando o ceo 

e nubes brancas 

alónsaxe alónxase 

pola pulida prata 

esvara a luz e as sombras 

lóstrego brillante veloz 

neno en bicicleta 

a rúa remata 

como o mar 

o neno pérdese. 

 

DAVID BLANCO 

O PAPEL I. 
 

A tinta percorre 

o meu bolígrafo e 

o meu papel 

esencial para min 

a educación 

para ler e escribir 

cousas, cousas bonitas 

esenciais para min. 
 

ANA NIETO 
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Os seus cabelos 

empobrecidos 

como un carballo 

que se queda calvo 

nun intre a beleza 

esvaeceuse 

noutros relucía. 

 
O temor de morrer 

aparecía repentinamente 

o amor era tolo 

e cravábame 

pero moito pero 

por que morrer calvo 

e coma se fose 

morrer nu 

con todos os complexos 

do mundo. 

 
A amizade extinguiuse 

e desmoralizábame 

bendito Xesús! 

que xentío! 

 
PATRICIA C. DE OYA 

DE	COSTAS.	
De costas a realidade  

de costas ao futuro 

de costas sen un can 

de costas sen un duro. 
 

Sempre estamos blindados 

sempre estamos curados 

sempre de costas ao inferno 

sempre estamos no averno 

de costas a esperanza 

de costas a fame e a danza 

costas e ribeiras 

costas de veiras. 
 

Somos costas invisibles 

somos delincuentes do amor 

de costas ao sol 

de costas ao noso clamor. 
 

De costas 

de costas 

de costas  

grazas, a posta.  

 

JAIME VIQUEIRA 

COMO	A	VIDA	MESMA.	

Estou farto da vida 

xa non me funciona 

ningún corazón. 

 
E que queres que diga  

se só vexo  

a luz do sol. 
 

Tombeime na comida  

pero non atopei  

ningunha satisfacción. 

 

Non me pidas que 

apague por última vez 

a luz da habitación. 

 
LOIS F. MISA 
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CIFRAS	E	LETRAS.	

Ler, escribir, comprender e entender 

todo é par�e do bo saber 

manexar números e let�as é só a base 

a base dunha for�a de ter algo 

algo que a unha idade non damos comprendido 

pero que se dá por asumido 

entón aparece o x�ízo propio de cada ano de vida 

nunca paramos de educar#os 

nunca paramos de consumir datos 

parecemos un estanque cun montón de patos 

ás veces unha gota de auga no deser�o dun libro 

por este motivo é polo que escribo 

e tamén vos digo 

cada un debe est�dar 

pero cada un a unha deter�inada idade 

nunca paramos de educar#os 

ás veces tamén parecemos par$os. 
 

JAIME VIQUEIRA 

OLA	SON	LOLA.	
Ola son Lola 
e estou tola 
onda do mar 
agosto no mar 
mira ben 
e non mires con quen 
quen é un boneco sen ser 
tola de remate 
á pita tola 
gústalle comer soa 
tola e soa 
é boa 
non sei 
onde está Teis 
Torrecedeira 
queda en Cedeira 
a cerdeira 
queda onde queira 
teteira e pereira 
o can dáme a man 
Xoán co cigarro na man 
ao pan pan 
e o viño tomo contentiño 
Toño ten un sono 
o sono que ten Toño 
é roño 
Begoña a becha 
ten moña  
é de coña 
o fin do golfín 
con este adeus 
sen principio 
e sen fin. 
 
PATRICIA C. DE OYA 

PAPEL II. 
 

Segue a miña educación 

sobre o papel eu 

tinta que segue correndo 

pero esta vez 

sobre as miñas veas 

veas que son belas 

bela é a escritura 

coa que arranco 

sobre o papel. 

ANA NIETO 
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A	 ENTREVISTA	 D´A	 VOZ	 DE	 LENDA.	 Neste número adicado a educación decidimos entrevis-

tar a tres persoas pertencentes a diferentes ámbitos profesionais. Realizámoslles as mesmas preguntas so-

bre educación en xeral e  a LOMCE, desta maneira obtivemos respostas dende distintos puntos de vista, 

todos eles interesantes. Aquí tendes o resultado.  

Marı́a	 Prado	 Lago	 é	 terapeuta	 ocupacional,	 este	 ano	 rematou	 de	 cursar	
esta	 carreira	na	Universidade	d´A	Coruña.	Dicir	que	 tamén	 é	Técnico	en	
Animación	Sociocultural	e	Técnico	en	Animación	con	Maiores.	Na	actuali-
dade	 está	 traballando	 como	 Terapeuta	 Ocupacional	 no	 Sanatorio	 Santa	
Marı́a	e	aı́nda	quédalle	tempo	para	cursar	un	Máster	en	prevención	de	ris-
cos	laborais	pola	Universidade	de	Vigo.		 
 

1 Que é para vostede a educación? 
Eu	entendo	a	educación	como	o	proceso	ao	que	nos	enfrontamos	as	perso-
as	dende	o	minuto	cero	da	nosa	existencia.	Xa	que	dende	que	nacemos	co-
mezamos	a	aprender	actos,	aptitudes	e	destrezas	 inherentes	que	 favore-
ceron	o	desenvolvemento	da	persoa	dentro	do	ámbito	social	no	que	resi-
dimos.	
														 
2 Carecemos dalgún tipo de educación ou somos unha sociedade educada? 
Dende	o	meu	punto	de	vista	respecto	á	educación	formal	considero	que	somos	unha	sociedade	con	
medios	para	optar	a	educación,	outra	cousa	é	que	eses	medios	non	estean	ben	estruturados	na	actua-
lidade	ou	non	os	dediquen	a	educación.	
Respecto	á	educación	no	formal	e	informal,	depende	do	ámbito	das	persoas	(familia,	ocio,	traballo)	e	
da	inquietude	da	persoa	polo	que	o	rodea.	
 
3 Estamos afeitos a escoitar que toda a responsabilidade educativa recae sobre os pais. Cre que debe ser 

así? Por que? 
Non	creo	que	sexa	ası,́	creo	que	ten	que	ser	unha	unión	entre	todos	(pais,	profesores,	sociedade...).	
Outra	cousa	é	que	a	maiorı́a	do	tempo,	sobre	todo	nas	bases	da	educación	que	se	solidi-ican	nas	ida-
des	 temperás	 dos	 nenos	 (infantil,	 primarı́a),	 a	 maiorı́a	 do	 tempo	 o	 ámbito	 é	 familiar.	
De	aı́	a	súa	importancia	no	acompañamento	do	rapaz	no	proceso	educativo.	
 
4 Por que é importante a educación no desenvolvemento das persoas? 
Non	hai	dúbida	de	que	a	educación	e	a	cultura	son	ferramentas	clave	para	facer	fronte	ás	desigualda-
des	e	son	tamén	catalizadores	do	desenvolvemento	da	sociedade.	
 
5 Cal considera que é a etapa da vida na que recibimos máis educación? 
Entre a infancia e adolescencia xa que é cando nos estamos a formar como ser adulto en todos os aspectos. 
 
A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, ou LOMCE, tamén denominada como "Lei Wert", é 

a nova lei que reforma a Lei Orgánica de Educación (LOE), e a LOGSE de 1990, que son as leis que regu-

lan o sistema educativo español. 
6 Temos todos e por igual, acceso a unha educación de calidade? 
A min gustaríame pensar que ata a actualidade todos tivemos acceso a unha educación de calidade, sempre 
hai cousas nas que mellorar claro está, pero a política que se realiza nestes momentos en vez de mellorar os 
defectos que tiña o sector educativo está a restar os grandes logros obtidos á anchura de varios anos. 
 
7 Se as leis son as normas que rexen as relacións co ámbito e os demais; Como cre que vai influír 

a LOMCE nas persoas? 
Partindo	de	que	a	LOMCE	é	unha	lei	sen	consenso	cidadán,	vai	en	contra	de	todos	os	logros	educati-
vos	e	acentúa	máis	outros	problemas	existentes	na	educación	como	pode	ser	a	equidade,		
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Séchu	Sende	é	professor	de	ensino	secundário	no	IES	Marco	do	Camba-
llón,	Vila	de	Cruzes,	escritor	e	domador	de	pulgas	(Circo	de	Pulgas	Carru-
selo).	Ativista	da	Burla	Negra	e	Area	Negra	nos	tempos	de	Nunca	Mais.	A	
sua	obra	narrativa	(Made	in	Galiza,	Animais,	Orixe,	Viagem	ao	Curdistám	
para	apanhar	estrelas...),	foi	traducida	a	vários	idiomas,	desde	o	turco	ou	
o	curdo	até	o	euskera.	Tem	duas	-ilhas	de	4	e	1	anos.	
 

1 Que é para vostede a educaçom? 
Aprender	 é	um	dos	fundamentos	da	nossa	espécie	e	para	mim	a	educa-
çom	deve	ser	um	impulso	que	nos	leve	a	cambiar	dia	a	dia,	aprendendo,	
construı́ndo	un	caminho	de	formaçom	e	transformaçom	cotiá,	como	indi-
viduos	que	vivemos	em	sociedade.	Tenho	um	blogue	que	se	chama,		com	
um	pouco	de	humor	,	“Ensino	Obrigatório	até	os	65”.		Nos	procesos	edu-
cativos	mais	formais,	nas	escolas,	aprendem-se	as	normas	sociais.	Mesmo	
muitas	das	habilidades	e	competéncias	aprendidas	som	para	adaptar-se	
às	normais	sociais,	mercados	de	trabalho,	etc…	Mas	aprender	a	reconhe-

cer	as	 injustiças	dalgumhas	normas	sociais	e,	por	tanto,	aprender	a	rebelar-se	e	cambia-las	deveria	
ser	algo	igualmente	importante	na	formaçom	das	persoas.	A	educaçom	deve	ser	revolucionária	indis-
cutivelmente.	
 
2 Carecemos dalgún tipo de educación ou somos unha sociedade educada? 
Penso	que	entre	nós,	polo	geral,	aı́nda	conservamos	muita	humanidade	nas	relaçons	sociais,	no	trato	
persoal.	Mas	da-me	a	impresiom	de	que	estamos	a	seguir	irresponsavelemente	o	caminho	da	deshu-
manizaçom	das	relaçons	persoais,	do	individualismo...	E	deveriamos	preocupar-nos	mais	de	valores	
prosociais	como	a	cooperaçom	ou	generosidade.	Quando	viagei	a	 lugares	mui	afastados,	e	sobre	os	
que	às	vezes	temos	o	prejuı́ço	de	que	som	mais	"atrasados"	descobrim	que	nesses	lugares	valoram	-
polo	geral,	tanpouco	podemos	geralizar-	mais	que	nós	cousas	como	a	sinceridade,	a	hospitalidade,	a	
fraternidade,	a	generosidade...	Penso	que	o	consumismo	favorece	a	despersonalizaçom	das	relaçons	e	
que	o	individualismo	vai	contra	o	espı́rito	de	colaboraçom	próprio	da	nossa	espécie.	
	
3  Estamos acostumados a ouvir que toda a responsabilidade educativa recae sobre os pais e as mais. Pen-

sa que deve ser assi? Por quê? 
Penso	que	essa	responsabilidade	debe	ser	mais	participativa.	Educa	toda	a	sociedade,	as	companhei-
ras	de	aula,	o	carniceiro	no	súper,	o	ministro	desde	a	televisiom,	a	profe	de	lı́ngua,	a	publicidade	da	
tele,	os	desenhos	animados,	a	música	que	ponhemos	no	carro,	os	cromos	que	venhem		

acentúa	as	desigualdades,	aposta	por	unha	maior	desregularización	do	sistema	educativo	e	 intenta	
desprestixiar	o	servizo	público	educativo,	para	favorecer	os	intereses	privados	entre	outros	moitos.	
Pois	 as	 persoas	 encontraranse	 cun	 servizo	 privado	 creando	 polo	 sistema	 actual	 polı́tico.	
Sendo	moi	drástica	considero	que	nos	arrebatan	un	dos	dereitos	fundamentais	que	é	a	educación,	ao	
igual	 que	 o	 da	 sanidade,	 dúas	 torres	 que	 deberı́an	 ser	 intocables	 en	 épocas	 de	 crise	 se	 queremos	
unha	sociedade	frutı́fera	en	todos	os	aspectos.	
 
8 Que opinión lle merece a LOMCE? 
Unha	reforma	mal	xestionada	e	incongruente	para	a	situación	actual	do	paı́s.	
 
9 A quen considera que beneficia ou prexudica esta reforma? 
Claramente	prexudica	a	aqueles	que	queren	optar	 á	educación	e	que	por	motivos	económicos	non	
van	poder.	
A	retirada	de	axudas,	recoñecemento	de	méritos,	subas	de	taxas	e	matriculas	non	favorecerá	a	nin-
guén.	Só	búscase	o	bene-icio	económico	duns	poucos	e	a	longa	o	empobrecemento	do	pobo	e	da	súa	
preparación.	
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dentro	dos	gusanitos,	o	activista	que	defende	a	natureza,	o	grupo	de	pop	ou	o	presidente	do	governo	
colega	do	narcotra-icante.	O	que	passa	é	que	há	sectores	sociais	que,	sendo	fundamentais	na	forma-
çom	das	persoas,	especialmente	da	infáncia	e	a	adolescéncia,	non	asumem	ningúm	tipo	de	responsa-
bilidade	 a	 favor	 dunha	 educaçom	 social	 justa,	 igualitária	 e	 si	 que	 educam	–conscientemente-	 para	
criar	sociedades	injustas,	consumistas,	mais	inhumanas	e	violentas.	E	falo,	por	exemplo,	dos	medios	
de	comunicaçom	ou	do	mundo	das	corporaçons,	das	multinacionais,	ou	dos	partidos	polı́ticos	hege-
mónicos	-ieis	ao	capital	ou	ao	uniformismo	cultural,	sector	espanholismo,	por	exemplo. 
 
4 Por quê é importante a educación no desenvolvimento das persoas? 
Por	que	é	inevitável!	Se	nom	nos	educamos	para	a	participaçom	social,	para	o	consumo	responsável,	
para	o	apreço	pola	cultura,	para	valorar	as	afetividades,	para	a	saúde,	por	exemplo,	sempre	vai	haver	
quem	nos	eduque	a	nós	ou	às	nossas	-ilhas	para	a	desafecçom	social,	o	consumismo	e	a	exploraçom	
dos	recursos	naturais,	para	a	alienaçom	cultural,	para	a	violencia	de	género	ou	para	a	insensibilidade	
afetiva…	Para	faze-los	mais	ricos	a	eles	e	mais	pobres	a	nós.	A	educaçom	debe	fazer-nos	mais	sans,	
mais	felices,	mais	livres,	mais	independentes,	mais	criativas,	melhores	persoas	tanto	como	individuos	
como	socialmente.	
 
5 Qual considera que é a etapa da vida na que recibimos mais educaçom? 
Pois	desde	que	som	papá	penso	que	a	primeira	etapa	é	fundamental.	Os	primeiros	dias,	semanas,	me-
ses,	anos	de	vida.	E	 	um	perı́odo	cheio	de	mistérios	porque	essa	primeira	idade	-ica	fora	da	nossa	me-
mória	mais	consciente	e,	com	todo,	marca	a	nossa	personalidade		dum	jeito	fundamental.	Tamém	es-
tou	mui	 interessando	na	 educaçom	que	 podemos	 recibir	 nesses	momentos	menos	 conscientes,	 no	
tempo	dos	soños.	Educam-nos	os	nossos	sonhos?	Pois	parece	que	si.	 
 
A Lei Orgánica para a Mehlora da Qalidade Educativa, ou LOMCE, tamém denominada como "Lei Wert", é 

a nova lei que reforma a Lei Orgánica de Educaçom (LOE), e a LOGSE de 1990, que som as leis que regu-

lam o sistema educativo espanhol. 
6 Temos todos e todas e por igual aceso a umha educaçom de qualidade? 
Por	suposto	que	nom.	Muitos	dos	nossos	-ilhos	e	-ilhas	tenhem	di-iculdades	engadidas	por	vivirem	na	
aldeia	ou	por	sofrer	algumha	discapacidade,	ou	por	ter	problema	económicos,	ou	por	serem	mulhe-
res,	ou	por	falarem	galego…	Ou	dito	doutro	jeito,	o	sistema	escolar	encaminhasse	cada	dia	mais	a	in-
crementar	as	desigualdades	entre	as	persoas	e	nom	atender	à	diversidade.	Imaxinade	às	nossas	-il-
has…	expostas	aos	integristas	antiabortistas	nas	escolas,	porque	o	profe	de	religiom	pendurou	car-
taces	 de	 PRO-VIDA	no	 centro.	 Pode	 um	 rapaz	 ou	 umha	 rapaza	 castelám-falante	 de	Vigo	 acceder	 a	
umha	educaçom	que	 lhe	garanta	umha	boa	competéncia	em	galego,	para	poder	fala-la	em	todos	os	
ámbitos?	Segundo	as	últimas	enquisas,	entre	un	10	e	un	15	por	cento	dos	nenos	nom	sabem,	ou	seja,	
nom	podem	falar	galego.	Isso	é	todo	o	contrário	à	educaçom	de	qualidade.		
 
7 Se as leis som as normas que regem as relaçons com o entorno e os demais; como pensa que vai a influír 

a LOMCE nas persoas? 
Conhecedes	The	Wall,	de	Pink	Floid,	ou	as	letras	de	Caxade?	Caxade	tem	umha	cançom	que	di	“Demos	
graças	ao	patróm”.	Os	produtos	artı́sticos	podem	explicar	mui	bem	como	som	as	sociedades	deshu-
manizadas	que	deseja	o	sistema	actual,	capitalista	e	uniformizador,	espanholista.	E	 	umha	sociedade	
mais	violenta:	 	a	violéncia	de	estado	 intenta	expremer	 às	persoas	e	 tenta	reprimir	as	persoas	mais	
rebeldes.	Eu	som	profe	e	vejo	essa	tensiom	entre	a	gente	nova	que	tende	à	submisiom,	ao	“Nom	há	
nada	que	fazer”	“E	teremos	que	emigrar”…	E	a	gente	que	se	indigna	e	é	rebelde.	E	Galiza	tem	muita	
tradiçom	de	rebeldia,	inconformista.	Somos	mui	punkis,	mui	rockeiros.	Ao	lado	da	tradiçom	da	mo-
rrinha	e	da	saudade,	mais	submisas,	está	a	nossa	tradiçom	da	retranca:	criativa,	indomável.	E	umha	
situaçom	com	mais	do	50	%	de	paro	juvenil	é	insoportável.	
	
8 Que opinión merécelle a LOMCE? 
Penso	que	-icou	claro.	E	 	umha	versiom	em	polı́tica	educativa	desse	tema	tam	irreal	de	“Amo	a	Laura”:	
umha	elite	capitalista	e	espanholista,	que	pratica	a	violéncia	de	estado	de	jeito	plani-icada	e	perma-
nente	legislando	sobre	a	educaçom	os	nossos	inocentes	-ilhos	e	-ilhas.	A	LOMCE	é	o	resultado	da	con-
centraçom	do	poder	polı́tico	e	económico	numhas	quantas	famı́lias	madrilenhas	e	a-ins,	e	com		
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José	 Antonio	 Gómez	 Pérez,	 empresario	 Redondelán,	 ven	 desempeñando	 o	
cargo	de	presidente	da	Asociación	de	Empresarios	de	Redondela	dende	 fai	
mais	de	12	anos	. 
 
1 Que é para vostede a educación? 
A	Educación	 é	un	aspecto	de	desenvolvemento	esencial	para	 calquera	per-
soa.		Tanto	é	ası	́que	é	un	dereito	recoñecido	na	constitución,	sendo	o	obxec-
to	da	mesma	o	pleno	desenvolvemento	da	personalidade	humana.		
 
2 Carecemos dalgún tipo de educación ou somos una sociedade educada? 
O	concepto	de	sociedade	educada	é	un	tema	de	ı́ndole	transversal	que	com-
prende	 algo	mais	 que	 a	 educación	 entendida	 como	 formación.	 Coñecido	 é	
por	todos	as	de-iciencias	do	noso	sistema	educativo,	unhas	máis	obxectivas,	

como	pode	 ser	 os	 idiomas,	 e	 outras	 vinculadas	 a	 aspecto	mais	 subxectivos	 e	 estratéxicos	dende	 o	
punto	de	vista	dos	criterios	estratéxicos	dos	estados,	no	noso	ámbito	foron	postas	de	manifesto	ca-
rencias	en	canto	de	formación	práctica			e	impulsando	a	formación	profesional	en	detrimento	da	for-
mación	universitaria	pero	estas	medidas	tamén	nos	leva	ao	xurdimento	de	novas	carencias.	En	xeral	
debemos	ter	presente	un	modelo	que	nos	poña	no	camiño	do	desenvolvemento	da	sociedade	do	co-
ñecemento.	 	Referı́ndose	a	sociedade	do	coñecemento,	ao	propio	concepto	empregado	na	pregunta,	
de	sociedade	ben	educada	e	que	se	basea	no	coñecemento	dos	seus	cidadáns	para	impulsar	a	innova-
ción,	o	espı́rito	empresarial	e	o	dinamismo	da	economı́a.	
 
3 Estamos afeitos a escoitar que toda a responsabilidade educativa recae sobre os pais. Cre que debe ser 

así? Por que? 
A	responsabilidade	educativa	debe	estar	distribuı́da	de	forma	equilibrada	entre	os	distintos	axentes	
sociais	e	o	seu	peso	ou	medida	debera	ser	distinta	en	función	de	cada	etapa	formativa.		E	 	función	dos	
poderes	públicos	garantir	os	dereitos	de	todos	a	educación	pero	pais,	profesores	e	alumnos	son	ta-
mén	partes	esenciais	 e	garantes	do	propio	 sistema	educativo.	Evidentemente	o	papel	dos	pais	nas	
etapas	formativas	iniciais	debe	ser	mais	activo	tanto	en	canto	aos	aspectos	educativos	como	aos	as-
pectos	de	control	e	xestión	dos	propios	centros	educativos	pero	este	papel	 é	decrecente	en	etapas	
formativas	posteriores.	
 
4 Por que é importante a educación no desenvolvemento das persoas? 
A	resposta	a	esa	pregunta	pode	ser	moi	ampla,	pero	se	resume	facilmente	nunha	frase:	pola	impor-
tancia	do	desenrolo	persoal.	
	
5 Cal considera que é a etapa da vida na que recibimos mais educación? 
As	primeira	etapas	formativas	son	esenciais	porque	supoñen	a	base	do	desenrolo	posterior	pero	sen	
dúbida	 en	 termos	 cuantitativos	 o	 maior	 volume	 de	 coñecementos	 	 se	 produce	 nos	 estadios	 mais	
avanzados	especialmente	cando	se	acada	a	visualización	práctica	dos	coñecementos	adquiridos.		
 
A Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa, ou LOMCE, tamén denominada como "Lei Wert", é 

unha proposta de reforma da Lei Orgánica de Educación (LOE), e da LOGSE de 1990, que son as leis que 

regulan o sistema educativo español.	

um	sector	nuclear	que	se	carateriza	polo	seu	fundamentalismo	religioso	e	o	seu	supremacismo	lin-
güı́stico.	E	que,	por	riba,	nas	manis	contra	o	galego	berram:	Libertá,	libertá.	
 

9 A quen considera que beneficia ou prexudica esta reforma? 
A	eles	benefı́cia-os;	a	nós,	todo	o	contrário.	E	estou	a	ser	tam	claro	para	que	o	leitor	ou	leitora,	des-
pois	de	todas	estas	linhas,	se	posicione	ou	com	o	eles	ou	com	nós.	Porque	nestes	tempos	nom	se	pode	
ser	neutral.	Cumpre	defender	os	direitos	humanos,	a	igualdade	social	e	um	desenvolvemento	econó-
mico	justo.	E	queremos	ser	felices.	
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6 Temos todos e por igual, acceso a unha educación de calidade? 
Volvo	a	remitirme	a	constitución:	“todos	teñen	dereito	a	educación..	e	os	poderes	públicos	garantirán	
o	dereito	de	todos	a	educación”.	A	calidade	debera	ser	inherente	ao	propio	concepto	de	educación.	
 
7 Se as leis son as normas que rexen as relacións co entorno e os demais; como cre que vai a influír a 

LOMCE nas persoas? 
A	falta	de	consenso	polıt́ico	nesta	materia	fai	que	o	sistema	educativo	estea	nun	proceso	de	constante	
cambio,	estas	continuas	reformas	sen	dúbida	in-lúen	mais	directamente	sobre	as	novas	xeracións	e	a	
súa	proxección	e	desenrolo	tanto	persoal	como	profesional,	e	esta	non	serán	unha	excepción.	
 
8 Que opinión merécelle a LOMCE? 
Sempre	é	mellor	apostar	por	solucións	de	consenso.	
 
9 A quen considera que beneficia ou prexudica esta reforma? 
Unha	reforma	educativa	priorizar	o	valor	que	aporta	a	sociedade	en	xeral	e	non	a	colectivos	ou	axen-
tes	concretos.		
_________________________________________________________________________________________________EQUIPO	REDACTOR	

QUE FOI DA EXB?	

Eran oito anos seguidos 

eran mais vividos 

eran todos necesarios 

sempre había aniversarios 

Educación Xeral Básica chamábase 

era educación que se che caía a baba 

compañeiros e profesores 

amigos e amigas 

con todos faciades boas migallas 

os profesores púñanche as pilas 

se non o fago ben repetirei 

Que foi da EXB? 

algo que eu sempre amarei 

por todo isto 

Que foi da EXB? 
 

JAIME VIQUEIRA 

PENA. 
 

No	ceo	unha	estrela	

no	aire	un	suspiro	

no	mar	unha	mensaxe	en	botella	

que	di	como	sen	ti	respiro?	

					

O	meu	rostro	re-licte	amargura	

non	teño	dozura	

teño	anguria	

e	choro	a	bágoa	pura.	
	

Cando	chegaches	a	este	mundo	

o	ollos	de	bágoas	enchéronseme	

e	dende	o	máis	profundo	

as	miñas	penas	morreron.	
	

O	teu	sorriso	ilumina	

moito	máis	que	unha	estrela	

cando	penso	nela	

é	a	miña	mellor	medicina.	
	

BRAIS	LOURIDO	MARINQ O	
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SOÑA LEDO. 
 

Soña	ledo	

meniño	do	mar	

soña	ledo	

para	poder	cantar.	
	

Soña	ledo	

meniño	do	mar	

soña	co	mañá	

soña	e	estuda.	
	

escoita	a	educación	

dos	teus	pais	

arte	de	cantar	

para	poder	loitar	

meniño	do	mar.	
	

Loiten	as	forzas	

embriagadas	con	triunfar	

loitan	ata	se	cansar	

loitan	por	quererte	axudar.	
	

Soñan	coitadas	

a	quererte	educar	

para	que	mañá	

os	poidas	axudar.	
	

JOSE	ANGEL	ALONSO	

ROMANCE.	

Co	sol	mándoche	amor	

coa	lúa	tenrura	

e	con	este	poema	

dígoche	que	te	quero	con	loucura.	

DAVID	BLANCO	

XENTE.	

Xente amable 

que estuda idiomas 

que le 

que escoita 

que entende 

que fala con outra xente 

xente ambulante 

xente nómade 

esa é a xente. 

 
ANA NIETO 

PARA A VIDA 
 
Fomos nenos 

ensináronnos a ler 

tamén a escribir 

antes fomos rapaces 

sen ensino 

os libros para estudar 

os Mestres para ensinar 

os país para educar 

os avós mimar 

o colexio para estar 

tamén para estudar 

é a casa, meu lar 

coa idade sei mais 

mais que saberei 

como din os avós 

cando vamos morrendo 

aínda vamos aprendendo. 

 
COLECTIVO EIRUGA  
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NON	TE	ESQUEZAS	NO	MAR.	
Tróuxome o mar 

novas de consolo 

que ías a pechar 

a ti, a min … 

nos seus límites. 
 

Será para ben 

so vivir eternamente 

como o mar 

o universo. 
 

Pois é que non 

estou seguro en terra 

salvarse no mar 

de que non haxa 

máis limite ca ti. 
 

Nin verdade sen liberdade 

nin un pé sen o outro. 

eu teño unha verdade 

que respira mar dentro. 
 

Achégate as súas novas 

xunto a escuma e o salitre 

o mar lembrase de ti. 

 

JOSE LUIS EZAMA 

O AMOR, O RECORDO E O ESQUE-

CEMENTO.	
 

Ás veces acórdome 

ás veces esquézome 

aínda que pareza mentira 

non te podo esquecer 

 

Aínda que pareza verdade 

non te podo deixar 

pero sempre está o momento 

ou a hora en que te atopei. 

 

Quixera perderte e non son capaz 

quixera esquecerme de ti e non o consigo 

quixera ser libre e poder contar 

tan forte que nin a miña voz rompese o teu corazón. 

 

Xa que todo é posible 

voute deixar 

con catro palabras 

que te poidan amar. 

 

E se conseguise  

volverte atopar 

o meu corazón morrería  

ao velo chorar. 

 
GONZALO GARCÍA RODRÍGUEZ 

O	CRUCEIRO.	
	

A lazada do día 

rubindo dos liñares  

en ringleiras 

vana bicar devotas 

as líricas labercas 

a caída da tarde  

as bateadas da campá da 

aldea 

esváranse ao seu redor.  

Esmorecidas coa dozura  

tristeira das bagoas 

das lembranzas, dos mar-

tirios  

das divinas arelas 

cando a pedra durmida  

e acochada da terra nai 

no agarimoso seu. 

Esperta do soño milenario 

e que ser oración  

e pensamento  

florece no xardín  

estende os brazos  

ponse de pe  

faise cruceiro. 

 

DAVID BLANCO. 
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SE	TANTO	SOUBESE.	
 

Se a miña testa soubese 

que todos son anacos 

de lingua na que falo. 

 

Se eu tivese o control 

sobre a miña testa 

non poñería unha verba 

 

De centos de xeitos distintos 

eu non faría poesía 

saltaría de testa 

en testa recitando. 

 

Escoitaría as parolas 

e seguiría camiño 

o tempo dirá. 

 

Calcúlese o cen por cento 

do útil que facemos 

dirixidos polo pensamento. 

 

Fagamos un crebacabezas 

cos anacos de cranio 

de cada un 

sacaremos un plano! 

 

JOSE LUIS EZAMA 

O	CRUCEIRO.	
	

A lazada do día 

rubindo dos liñares  

en ringleiras 

vana bicar devotas 

as líricas labercas 

a caída da tarde  

as bateadas da campá da aldea 

esváranse ao seu redor.  

Esmorecidas coa dozura  

tristeira das bagoas 

das lembranzas, dos martirios  

das divinas arelas 

cando a pedra durmida  

e acochada da terra nai 

no agarimoso seu. 

Esperta do soño milenario 

e que ser oración  

e pensamento  

florece no xardín  

estende os brazos  

ponse de pe  

faise cruceiro. 
 

DAVID BLANCO. 
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A TÚA SALVACIÓN. 

 

Ante calquera situación, educación 

ante calquera persoa, educación 

ante calquera problema, educación 

para todos e todas, persistir con educación 

educación, educación, educación 

que bonita canción 

educación, superación, educación 

superación, educación, superación 

que bonita canción 

procúrate unha boa educación 

e ela será a túa salvación. 

 

JAIME VIQUEIRA 

A educación é o arma mais poderosa que podes usar para trocar o mundo. 

Nelson Mandela 

EDUCACIÓN E CULTURA. 
 
A educación mola mogollón 

sempre faiche saír dun ricón 

buscando un libro na noite 

para que alguén escoite 

para dicilo sinxelamente 

escoito sen dicilo e atopo  

o libro da miña mente 

e isto é cultura e educación 

e educación e cultura 

que nunca mais levarate  

por una vida sen amargura. 

 
OS POETAS TOLOS 

MELANCOLÍA. 
 

A melancolía nestes días de crise 

as rúas están tristes 

tristes como unas depresións 

nestes momentos agridoces 

cando o espírito reborda 

a rosa volvese fermosa 

e como as flores murchan 

nosos corazóns excítanse 

noso entorno faise vello 

mentres o gato vese no espello 

de repente unha estrela fugaz 

o gato pide un desexo  

e é ese desexo  

que nunca remate  

a gran felicidade. 

 

OS ÚLTIMOS DE FILIPINAS 
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F.P. 

 

Cando saín de EXB non sabía que facer e os meus 
pais matriculáronme en F.P. para cursar o grao 
de electrónica ou administrativo. Ao final elixín 
electrónica e comecei os meus estudos de for‐
mación profesional por aí. Vin que era a única 
rapaza da clase e iso non supuxo ningún proble‐
ma para min. Comecei con eles as clases. 
Había unha profesora, a de inglés, que era boa 
comigo. Chamábase Bakarne, aínda recordo o 
seu nome, os outros profesores tamén me trata‐
ban ben. O mestre de ciencias, o de física e quí‐
mica, o de ximnasia, Luís o de prácticas e tecno‐
loxía, que era de Lugo, o de debuxo que nos fa‐
cía traballar moito co debuxo lineal. 
Nese aspecto a educación que me deron os pro‐
fesores foi boa, volvería repetir a experiencia. En 
canto aos compañeiros, algún deixou moito que 
desexar comigo. Había os típicos machistas, pe‐
ro o que dicían entrábame por un oído e saíame 
polo outro. Algúns carecían de toda educación. 
Cando rematei os dous anos do ciclo púxenme a 
buscar traballo de auxiliar de electrónica. Fun a 
todas as empresas de electrónica que había en 
Vigo e arredores. Ninguén me contrataba, reina‐
ba o machismo e o meu físico non me axudaba. 
Ninguén me daba traballo. Mandei 200 cartas a 

distintas empresas de electrónica e só contes‐
toume unha de forma negativa. Ninguén me 
contratou. 
No INEM mandáronme a unha empresa de as‐
censores e cando me viron os da empresa, dixe‐
ron que non, que había que subir polo ascensor, 
que era muller e o meu físico era un impedimen‐
to. Todo en contra. 
Fixeron unha proba para o hospital Xeral, se tive‐
se aprobado ese exame estaría a traballar no de‐
vandito hospital. Se tivese tido máis experiencia 
tería mellor sorte. 
Decidín darme por vencida e seguir a miña edu‐
cación por outro lado, encamiñala por outros 
sendeiros, onde houbese un futuro para min. 
A miña intención era rematar todos os ciclos de 
electrónica, traballar diso e gañar diñeiro. Tería‐
me gustado rematar o que empecei e poder ter 
o título de electricista e traballar diso. Hoxe en 
día hai moita competencia. Tamén me tería gus‐
tado saber se houbese sido unha boa electróni‐
ca, nunca o saberei. 
Como anécdota, un día de prácticas na aula, un 
dos compañeiros colleu dous cables e unha ara‐
ña, meteu a araña dentro dun enchufe, e conec‐
tou os dous cables, a araña estoupou e a aula 
quedouse sen electricidade. 

ANA NIETO 

———————–—OS NENOS QUE NON RECIBEN EDUCACIÓN———–———— 
 
Os nenos do terceiro mundo non teñen unha educación por culpa das guerras ou por culpa de non ter os 
pais bastante traballo para así gañar moitos cartos e poder mandar aos seus fillos á escola. Os rapaces que 
teñen que ir á universidade non poden entran porque teñen que traballar e o diñeiro que gañan non lles che-
ga para pagar e quedan sen un título para acceder a un traballo mellor e poder axudar aos seus. 
Algúns reciben a educación por parte de persoas que van aos seus países a ensinar a ler e escribir e a darlles 
unha boa educación aínda que lles custe a vida e os nenos lles están agradecidos por ensinalos. Os pais ta-
mén están contentos con eles. 
Tamén danlles unha educación a os rapaces que chegan a ser mestres, non todos chegan a selo porque mo-
rren dun balazo. 
No corazón as leis están a cambiar para os educadores que teñen medo de perder o dereito de ensinar a 
quen o necesita. 
Os mestres que van a outros países non teñen ese problema porque os deixan educar aos seus habitantes, 
aos que non teñen nada agás a súa vida. 
Os educadores son valentes por meterse na boca do lobo, e tamén teñen galadas para ir a un país estranxei-
ro a dar educación onde non hai mestres, por iso hai voluntarios que se ofrecen sen pedir nada a cambio. 
Estes voluntarios séntense orgullosos do que fan polos nenos. 

ELISA 
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FERRER	I	GUAR RDIA.	
 
Francesc Ferrer i Guàrdia nacido en Alella o 14 de xaneiro de 
1859, asasinado en Barcelona o 13 de outubro 1909, foi un famo-
so pedagogo libertario. 
Ferrer i Guardia recolleu a tradición moderna iniciada por 
Rousseau no século XVIII, contraria á autoridade e á cosmovisión 
relixiosa, para adaptala ao anarquismo e ao librepensamento. 
Os seus pais eran moi católicos e monárquicos, Ferrer e o seu ir-
mán Josep reaccionaron como anticlericais e de ideais republica-
nas. De formación autodidacta, estudou a fondo a doutrina de 
Francisco Pi e Margall e as teses internacionalistas. Apoiou en 
1886 o pronunciamento militar do xeneral Villacampa, pero ao 
fracasar este tivo que exiliarse a París, acompañado de Teresa 
Sanmartí, coa que tivo catro fillos. 
Ata a década de 1890 continuou sendo republicano, pero a partir 
de entón comeza unha viraxe cara ao anarquismo. En 1893 sepá-
rase de Teresina, a cal, en desacordo pola custodia das súas dúas fillas maiores, inten-
ta matalo. 
Unha cuantiosa herdanza fixo posible que puidese levar a cabo o seu proxecto educati-
vo na cidade de Barcelona, onde inaugura en agosto de 1901 a Escola Moderna, un 
proxecto práctico de pedagoxía libertaria, que lle carrexou a inimizade cos sectores con-
servadores e coa igrexa católica, que vían nestas escolas laicas unha ameaza aos seus 
intereses. A Escola Moderna promovida por Ferrer funciona intermitentemente en Bar-
celona dende 1901 ata 1909, período no cal se clausura repetidas veces e sofre a perse-
cución dos sectores políticos e relixiosos máis conservadores da cidade. Tivo escolariza-
dos máis dun centenar de nenos de ambos os dous sexos, practicándose así a coeduca-
ción, algo inédito naqueles tempos, complementándose coa publicación dun boletín, 
charlas e Universidade Popular para os adultos, recitais e teatro. Nas súas aulas non se 
impartían ensinanzas relixiosas pero si científicas e humanistas, fomentábase a non 
competitividade, o pensamento libre e individual, o excursionismo ao campo, e o desen-
volvemento integral do neno. Durante todo o primeiro terzo do século XX, decenas de 
escolas, ateneos libertarios e universidades populares seguirían as formulacións 
“ferrerianas” da Escola Moderna. En 1906 é perpetrado un atentado frustrado contra 
Alfonso XIII. Isto tivo como consecuencia para Ferrer o peche e varios meses de encar-
ceramento acusado de complicidade, ao termo dos cales foi absolvido. Estando en Bar-
celona é detido, acusado de ter sido o instigador da Semana Tráxica. Foi declarado cul-
pable ante un tribunal militar e ás 9 da mañá do 13 de outubro de 1909 foi fusilado no 
foso de Santa Amalia da prisión do Montjuïc. 

 
BENJAMÍN 

SOBRE A EDUCACIÓN. 

A educación é un piar básico na formación de calquera persoa, xa sexa adulta ou non. A educación non 
só son conceptos soltos para adquirir nocións básicas que nos fan ter respostas ante calquera pregunta 

técnica. A educación tamén ten que ser unha valiosa ferramenta que nos axude a resolver problemas, 

que van máis alá das teorías técnicas, da vida cotiá. Non só hai que saber de onde vén un ovo senón ta-

mén saber cociñalo ben e saber ensinar isto aos demais. Así serán persoas independentes. Polo ben da 

educación, da túa educación, da nosa educación; botémoslle ovos. 

JAIME VIQUEIRA 
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O	SISTEMA	EDUCATIVO.	
 

 

Educación	infantil.	
Estrutura:	 Dous	 ciclos	 educativos	 de	 tres	 cursos	 académicos	 cada	 un	 que	 se	 denominan;	
-Primeiro	ciclo	de	0	a	3	anos.	
-Segundo	ciclo	de	3	a	6	anos.	
	
							Educación	básica.	
A	educación	ou	ensino	básico	é	en	España	obrigatorio	e	“gratuı́to”	para	todas	as	persoas.	Hai	que	si-
nalar	que	non	é	completamente	gratuı́ta,	dende	primaria	hai	que	facer	un	desembolso	económico	pa-
ra	os	materiais	educativos,	os	libros,	ou	diversas	actividades,		na	universidade	a	demais	de	proverse	
destes	materiais	e	libros,	débense	aboar	taxas	de	matrı́cula	que	supoñen	un	importante	esforzo	eco-
nómico	para	as	familias.		
Desenvólvese	ao	longo	de	10	cursos	académicos,	que,	en	principio	se	corresponden	coa	etapa	dos	6	
aos	16	anos;	eses	cursos	distribúense	en	dous	tramos:	a	educación	primaria,	e	a	educación	secunda-
ria	obrigatoria.	
	

Educación	primaria.	
A	educación	primaria	comprenderá	seis	cursos	aca-
démicos	dende	os	6	anos	aos	12	anos	de	idade.	
Estrutura:	Tres	ciclos	de	dous	cursos	cada	un;	
-Primeiro	ciclo	de	6	a	8	anos.	1º	e	2º	de	primaria.	
-Segundo	ciclo	de	8	a	10	anos.	3º	e	4º	de	primaria.	
-Terceiro	ciclo	de	10	a	12	anos.	5º	e	6º	de	primaria.	

	
Educación	secundaria.	

Estrutura:	 Dous	 ciclos	 de	 dous	 cursos	 académicos	
cada	un;	
Primeiro	ciclo	de	12	a	14	anos,	se	non	se	repite	cur-
so.	1º	e	2º	da	E.S.O.	
Segundo	ciclo	de	14	a	16	anos,	se	non	se	repite	cur-
so.	3º	e	4º	de	E.S.O.	
	
Ao	rematar	a	ESO	o	alumno	(se	aproba)	ten	diferen-
tes	opcións:	
-Cursar	os	ciclos	formativos	de	grao	medio.	
-Acceder	ao	Bacharelato.	
-Incorporarse	ao	mundo	do	traballo	(cumpriu	a	idade	mı́nima	para	acceder).	

	
Bacharelato.	

O	Bacharelato	é	a	última	etapa	da	Educación	Secundaria.	Non	é	obrigatoria.	O	requisito	de	acceso	é	o	
tı́tulo	de	Graduado/a	en	Educación	Secundaria	ou	o	titulo	da	Formación	Profesional	de	grao	medio.	
A	duración	do	Bacharelato	é	de	dous	cursos	académicos,	normalmente	entre	os	16	e	os	18	anos.	Pó-
dese	elixir	entre	catro	modalidades	diferentes:	
(1)	Artes	
(2)	Ciencias	da	Natureza	e	Tecnoloxı́a	
(3)	Humanidades	e	Ciencias	Sociais	
	
Tras	a	avaliación	positiva	en	todas	as	materias	os	alumnos	obteñen	o	tı́tulo	de	Bacharelato,	co	cal	po-
den	acceder	a:	
*	Carreiras	universitarias	de	grao	superior	e	medio.	Neste	caso,	teñen	que	superar	unha	proba	de	ac-
ceso	á	universidade.	
*	Formación	Profesional	de	grao	superior.	
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Formación	Profesional	de	grao	medio.	
Accédese	 co	 tı́tulo	de	Graduado/a	 en	Educación	 Secundaria.	Pódese	 elixir	 entre	75	 especialidades.	
Despois	dun	ou	dous	cursos	académicos,	que	inclúen	a	formación	nun	centro	de	traballo,	os	alumnos	
e	as	alumnas	obteñen	o	tı́tulo	de	Técnico/a	na	especialidade	escollida.	

	
Formación	Profesional	de	grao	superior.	

Pódese	acceder	co	tı́tulo	de	Bacharel	ou	de	Técnico/a	de	Formación	Profesional	de	grao	medio.	Os	
alumnos	poden	elixir	entre	93	especialidades	que	se	estudan	nun	ou	dous	cursos	académicos,	e	inclú-
en	a	formación	nun	centro	de	traballo.	Ao	aprobar,	os	alumnos	obteñen	o	tı́tulo	de	Técnico/a	Supe-
rior	na	especialidade	escollida.	
Con	este	tı́tulo	pódese	acceder	a	estudos	universitarios	relacionados	coa	especialidade	cursada.	
	

A	universidade.	
O	sistema	universitario	español	 considera,	na	actualidade,	a	existencia	de	 tres	 tipos	de	 titulacións:	
Titulacións	de	primeiro	ciclo,	titulacións	de	segundo	ciclo	e	titulacións	de	primeiro	e	segundo	ciclo	
sen	tı́tulo	intermedio,	que	poderı́an	denominarse,	de	ciclo	longo.	
Dende	as	titulacións	de	primeiro	ciclo,	unha	vez	obtido	o	correspondente	tı́tulo	o-icial,	pode	acceder-
se	a	determinados	estudos	de	segundo	ciclo,	tanto	correspondentes	a	titulacións	de	ciclo	longo	como	
a	carreiras	de	só	segundo	ciclo.	
En	determinadas	circunstancias	o	acceso	aos	estudos	de	segundo	ciclo,	dende	un	determinado	pri-
meiro	ciclo,	pode	requirir	a	superación	duns	complementos	de	formación.	En	función	da	con-igura-
ción	dos	plans	de	 estudos,	 algunhas	das	devanditas	materias	 complementarias	poden	 computarse,	
parcialmente,	como	materias	de	libre	con-iguración.	
Unha	vez	en	posesión	dun	tı́tulo	de	segundo	ciclo	pódese	acceder	aos	estudos	de	terceiro	ciclo	que	
permite	obter	o	grao	de	doutor.	O	terceiro	ciclo	componse	de	dúas	fases,	unha	fase	docente	que	con-
clúe	coa	obtención	do	Diploma	de	Estudos	Avanzados,	e	unha	 fase	de	realización	da	Tese	doutoral	
que,	unha	vez	lida	esta,	dá	lugar	á	obtención	do	tı́tulo	de	doutor.	
As	 Universidades,	 poderán	 establecer	 na	 súa	 oferta	 académica	 titulacións	 propias:	
Estes	tı́tulos	acredita	un	ciclo	universitario	de	formación	de	postgrao	non	doutoral	e	recoñece	un	ni-
vel	cuali-icado	de	formación	superior	 á	de	grao.	A	normativa	deste	tipo	de	máster	vén	ditada	polas	
propias	universidades	pero	as	caracterı́sticas	básicas	principais	son	comúns	en	todas	elas.	
Tras	a	incorporación	ao	Espazo	Europeo	de	Educación	Superior,	os	tı́tulos	universitarios	redúcense	
a:	
Grao:	Carreira	universitaria	de	catro	anos.	
Máster:	Programa	de	postgrao	dun	ou	dous	anos	de	duración,	para	 cuxa	matrı́cula	 é	necesario	 ter	
previamente	o	tı́tulo	de	grao	ou	unha	titulación	universitaria	pertencente	ao	anterior	modelo.	
Doutorado:	Programa	de	postgrao	para	cuxa	matrı́cula	é	necesario	ter	o	tı́tulo	de	máster.	
	

QUINO	

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

A Educación Infantil é o primeiro nivel educativo 

no sistema español. Precede á educación primaria, 
tamén chamada educación básica, e non ten carácter 

obrigatorio. 
A partir do Real Decreto 1630/06 regúlanse as ensi-

nanzas mínimas do segundo ciclo de infantil en to-

do o estado español e é completado polos distintos 

Decretos de Educación Infantil das Comunidades 

Autónomas con competencias en educación. 
Xurdiu na década de 1990, cando as novas reformas 

da LOGSE estableceron a necesidade de ampliar a 

educación formal á poboación de ata seis anos de 

idade aínda que esta non fose de carácter obrigato-

rio. Para iso sustentouse na pedagoxía progresista 
de autores como Célestin Freinet ou Ovide Decroly 

coñecida como Escola Nova. O seu obxectivo prin-

cipal é contribuír ao desenvolvemento físico, afecti-

vo, social e intelectual dos nenos. 
 

DAVID BLANCO 
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DISTINTAS	EDADES.	
As tres fontes da tradición que concluíron na cultura moderna son a romana, a hebrea e a xermánica. Estes 
tres legados teñen distintas característica e exerceron distintas influencias ao combinarse. 
O liberalismo expresouse quizais por primeira vez en Europa baixo a forma do humanismo, que reorientaba 
o pensamento do século XV de que o mundo "e a orde social" emanaba da vontade divina. 
O humanismo desenvolveuse aínda máis coa invención da imprenta que incrementou o acceso das persoas 
ao coñecemento dos clásicos gregos e romanos. 
Durante a reforma protestante, nalgúns países de Europa, o humanismo loitou con intensidade contra os 
abusos da igrexa oficial. É unha época de cambios cuxo detonante foi a revolución económica: o auxe do 
comercio e o desenvolvemento do capitalismo que trae consigo o troco de políticas económicas, a libera-
ción dos mercados e o xurdimento de novos estamentos socioeconómicos. 
A Ilustración, o Enciclopedismo: a tolerancia, a igualdade, a liberdade, a razón, o progreso, foron ideas que 
se converteron en pensamentos comúns e non só foron temas das minorías intelectuais, se non que se con-
verteron en inquietude doutros grupos sociais máis densos. Na historia do mundo contemporáneo, a revolu-
ción francesa significou o tránsito da sociedade estamental, herdeira do feudalismo, á sociedade capitalista, 
baseada nunha economía de mercado. A burguesía, consciente do seu papel preponderante na vida econó-
mica, desprazou do poder a aristocracia e a monarquía absoluta. Os revolucionarios franceses non só crea-
ron un novo modelo de sociedade e estado, senón que difundiron un novo modo de pensar pola maior parte 
do mundo. 
No curso do século XVII a Europa Occidental produciu con esforzo unha nova forma de percibir a realida-
de. O cambio máis importante foi a modificación da calidade pola cantidade, o paso do "por que" ao 
"como". O universo, antes visto como algo vivo, posuíndo as súas propias metas e obxectivos, agora é visto 
como unha colección de materia inerte que se move rapidamente sen fin nin significado. 
No pensamento dos séculos XVIII e XIX o home medieval (por así chamalo xa que nos atopamos nunha 
etapa de transición) fora un espectador pasivo do mundo físico. Empezando por Bacon e Descartes xa que 
eles (primeiros en iniciar o cambio) estaban profundamente en contra do Aristotelismo (pensamento filosó-
fico principal e esencial da época medieval). 
Non é que a tecnoloxía tivese sido algo novo no século XVII, o control do medio por medios mecánicos, 
como en forma de muíños de vento e de arados, fixo elevar a tecnoloxía ao nivel da filosofía que ten a 
súa corporalización concreta no experimento. Facer equivalente a extracción de minerais ou a fabricación 

da pólvora co coñecemento puro, pero máis aínda coa clave para adquirir tal coñe-
cemento. 
O obxectivo de Descartes non é "enxertar", senón comezar de novo, pero pa-
ra Descartes non serve de nada reunir datos ou examinar a natureza directamente, o 
punto de partida do método científico, segundo Descartes, é un san escepticismo. 
Certamente, a mente debería ser capaz de coñecer o mundo, pero para isto debe 
desfacerse da prea medieval. "Todo o meu obxectivo", sinala, "foi lograr unha ma-
ior certeza e rexeitar a terra e a area solta en favor da rocha e a arxila”. A ciencia, 
di Descartes, debe converterse nunha "matemática universal"; os números son a 
única proba da certeza. 
Subdivide, mide, combina; Subdivide, mide, combina. Este método podería cha-
marse axeitadamente "atomístico", no sentido que o coñecer consiste en subdividir 
unha cousa nos seus compoñentes máis pequenos. A escénica do atomismo, sexa 
este material ou filosófico, é que unha cousa consiste da suma das súas partes, nin 
máis nin menos. 

O traballo científico de Galileo e Newton subministrou esta demostración. Estes homes non só preocupá-
ronse da exposición metodolóxica (aínda que cada un deu as súas propias contribucións), anhelaban ilustrar 
exactamente como podería a nova metodoloxía en analizar os eventos máis simples: A pedra que cae sobre 
a terra, o raio de luz que atravesa un prisma. 
Segundo Galileo e o seu esquema de pensamento, non hai ningún "lugar natural" no Universo, só materia e 
movemento, isto é o único que podemos observar e medir, entón o tópico axeitado para a investigación non 
é o "por que", senón o "como". 
O que aconteceu no século XVIII, o século Newtoniano, foi a solución ao problema do movemento dos 
planetas, esta era que xa non só sumaba a todo o universo en catro simples fórmulas alxébricas, senón que 
tamén daba contas de fenómenos ata agora inexplicados, cara a algunhas predicións precisas, clarificaba a 

Descartes. 
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O sistema de Newton era esencialmente atomístico: Estando a Terra e o Sol compostos de átomos, estes 
comportábanse do mesmo modo que calquera outro par de átomo, e viceversa. 
Newton adoptou unha postura que establecía, dunha vez por toda a relación filosófica entre a aparencia e a 
realidade, a hipótese e o experimento. Nunha sección do "Principia" titulada "Deus e a filosofía neutral": 
onde escribe que a filosofía experimental non ten capacidade para explicar a causa do poder da gravidade e 
dos fenómenos dos ceos e do mar. Newton estaba a facer eco do tema central da revolución científica: O 
noso obxectivo é o "como", non o "por que". Que non puidese explicar a gravidade é irrelevante. Pudoa 
medir, observar, facer predicións que se baseen nela, e isto é todo o que un científico ten que facer. Se un 
fenómeno non se pode medir, pode "non ter cabida na filosofía experimental". Esta postura filosófica, en 
que as súas distintas formas é chamado "positivismo", foi a fachada publica da ciencia moderna ata os no-
sos días. 

JOSÉ DARRIBA 

A	ESCOLA	MODERNA.	
	

A Escola Moderna foi un centro de ensi-

no que existiu ao comezar o século XX 

en Cataluña. Foi fundada en 1901 en 

Barcelona polo pedagogo e librepensador 

Francesc Ferrer i Guàrdia. O obxectivo 

esencial da escola era “educar á clase 

traballadora dunha maneira racionalista, 

secular e non coercitiva”.  

Na práctica os prezos das cotas de titoría 

restrinxiron ao público da escola a ele-

mentos estudantís das clases medias, 

sobre todo durante os primeiros anos, 

polo que se esperaba por parte dos orga-

nizadores, de forma privada, que os 

alumnos no seu debido momento mo-

tivásense a unirse e apoiar a causa do 

movemento obreiro.  

Os nenos e as nenas terán unha insólita 

liberdade, realizaranse exercicios, xogos 

e esparexementos ao aire libre, insistira-

se no equilibrio coa contorna natural e 

co medio, na hixiene persoal e social, de-

saparecerán os exames, os premios e os 

castigos. Faise especial atención ao tema 

do ensino da hixiene e ao coidado da sa-

úde. Os alumnos visitarán centros de 

traballo e farán excursións de explora-

ción. As redaccións e os comentarios 

destas vivencias por parte dos seus mes-

mos protagonistas converteranse nun 

dos eixos da aprendizaxe. E isto farase 

extensivo ás familias dos alumnos, me-

diante a organización de conferencias e 

charlas dominicais.  

«O ensino da Escola Moderna non será 

unha fe senón unha confianza no futuro 

fundada en sólidos coñecementos».  

Pechou en 1906, pouco despois Ferrer foi 

executado por sedición pola súa suposta 

participación nos feitos da Semana Tráxi-

ca, o cal levaría á realización dunha cam-

paña internacional contra da sentenza. 
 

BENJAMÍN 

A primeira tarefa da educación é axitar a vida, pero deixala libre para que se desenvolva. 
María Montessori  
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A	TELEVISIO	 N	EDUCATIVA.	
 

A televisión é un medio que se impuxo nas nosas vidas e aínda que ten moitos aspectos negativos, que dei-
xaremos de lado, propoñemos utilizar o seu potencial ao servizo da educación, e utilizalo como medio de 
apoio no ensino e como medio útil para analizar os seus programas e a cultura popular que xera. En todo o 
planeta se crearon televisións con fins educativos que imos tratar de explicar a continuación. algunhas das 
súas modalidades son: 
Televisión de Ontario: É unha cadea de carácter  público creada en 1970 polo goberno de Ontar io co 
apoio do goberno federal canadense. Conta con dúas canles, TvO en inglés e a Chaîne en francés. É a máis 
importante das televisións educativas de Canadá. O 70 por cento da programación das súas canles contén 
programas para nenos e de educación a distancia para adultos. 
Teleduc: É un organismo dependente da Universidade Católica Pontificia de Chile. Dende a súa fun-
dación en 1978, desenvolve dúas modalidades de extensión universitaria; a universidade a distancia e a te-
levisión educativa. O modelo de educación de educación a distancia de Teleduc fai posible a difusión de 
cursos e programas de nivel universitario dirixido aos sectores con menos recursos e aos grupos xeografi-
camente máis apartados dos centros tradicionais de ensino. Para iso empregan un sistema multimedia que 
considera o material imprimido como medio principal de aprendizaxe, un sistema de apoio ao estudante 
baseado en titorías telefónicas e presenciais e programas de televisión que reforzan conceptos e facilitan a 
aprendizaxe. A televisión educativa, destinada a un público máis amplo ofrece un conxunto de programas 
dedicados á difusión da cultura, os valores, a ciencia, a arte, os humanidades e a tecnoloxía. 
En Estados Unidos o Public Broadcasting Service (PBS) fundado en 1969, é unha corporación privada sen 
fin de lucro cuxos membros pertencen ás cadeas de televisión pública da nación. Conta co National Pro-
gram Service (NPS) que distribúe programas de calidade para nenos; culturais, educativos, noticias, servizo 
público, ciencias e natureza e doutros campos do coñecemento. Tamén distribúe espazos de orientación 
para familias e unha extensa gama de programas de diversos xéneros. As fundacións desempeñan un papel 
relevante dentro do sistema de televisión educativa en Estados Unidos. Entre elas destaca Annenber/CPB, 
que desenvolve diversas series sobre áreas de coñecemento moi variadas. 
 

MANUEL GONZALEZ 

A EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
A educación secundaria (tamén denominada educa-
ción media, segundo ensino, ensino secundario, en-
sino medio, bacharelato ou estudos medios) ten co-
mo obxectivo capacitar ao alumno para poder ini-
ciar estudos de educación media superior. Ao rema-
tar a educación secundaria preténdese que o alumno 
desenvolva as suficientes habilidades, valores e acti-
tudes para lograr un bo desenvolvemento na socie-
dade. En particular, o ensino secundario debe brin-
dar formación básica para responder ao fenómeno 
da universalización da matrícula.   
A educación secundaria xeral proporciónase á pobo-
ación de 12 a 15 anos de idade que concluíu a pri-
maria, a secundaria para traballadores impártese á 
poboación que por ser maior de 15 anos non pode 
cursar a educación secundaria xeral, e a secundaria 
técnica capacita  para que se realicen actividades 
industriais agropecuarios, pesqueiras ou forestais, as 
escolas secundarias deben estar dirixidas á aplica-
ción de destrezas de coñecemento e a unha aprendi-
zaxe de ferramentas necesarias en consideración do 
estudante. O estudante no transcurso da súa forma-
ción e preparación intelectual debe de ter o coñece-

mento básico no uso da tecnoloxía. A tecnoloxía 
debe de ser para o estudante como unha ferramenta 
para acceder, analizar e aplicar a información. Esta 
ferramenta permitiralle ao estudante ter éxito no ni-
vel medio superior, o estudante debe de estar nunha 
aprendizaxe continua para poder ir actualizando os 
seus coñecementos e ir innovando as súas destrezas. 
De forma tal, que se considere a importancia da tec-
noloxía como instrumento idóneo na educación para 
o desenvolvemento profesional e ético dos estudan-
tes. 
Pode ser unha educación secundaria común para 
todos os alumnos ou diversificada en vías formati-
vas segundo as saídas posteriores. As modalidades, 
á vez, poden ter diversas especializacións e orienta-
cións que permiten formarse en temas específicos. 
Por exemplo, na educación técnico profesional pre-
párase maioritariamente para o traballo despois de 
abandonar a escola secundaria, nesta modalidade 
adéstrase o alumno para que aprenda unha carreira 
técnica ou industrial. 

BRAIS LOURIDO MARIÑO 
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MARÍA MONTESSORI. 

(1870-1952) 
Foi	unha	educadora,	cientı́-ica,	médica,	psiquiatra,	psicóloga,	feminista,	devota	católica	e	humanista	

italiana.	 En	 1896	 graduouse	 como	 a	 primeira	 muller	 médica	 en	 Italia.	

Foi	membro	da	clı́nica	psiquiátrica	universitaria	de	Roma.	Estudou	antropoloxı́a	e	obtivo	un	doutora-

do	en	-ilosofı́a.	Entre	1898	e	1900	traballou	con	nenos	considerados	perturbados	mentais,	decatouse	

que	estes	nenos	tiñan	potencialidades	que	aı́nda	que	diminuı́das	podı́an	ser	desenvolvidas.	

Observou	 as	 crianzas	 dunha	 institución	 para	 nenos	 "ineducables"	 xogando	

coas	 faragullas	da	 comida	por	que	non	habı́a	ningún	obxecto	máis	no	 sitio,	

viu	que	non	as	comı́an,	se	non	que	as	manipulaban,	e	decatouse	de	que	o	que	

lles	facı́a	falta	eran	obxectos	para	tocar,	que	o	ser	humano	ten	necesidade	de	

actividade,	de	realidade,	de	cultivar	a	súa	intelixencia	e	personalidade.	

As	principais	in-luencias	de	Montessori	foron	Itard	e	Séguin.	Máis	tarde	viuse	

in-luenciada	por	Pestalozzi	quen	destaca	que	debe	haber	amor	entre	neno	e	

mestre.	

Elaborou	a	pedagoxı́a	cientı́-ica:	Partindo	da	observación	e	do	método	cientı́-

-ico	elaboraba	os	seus	materiais	e	a	súa	-ilosofı́a.	

En	1909	escribe	o	seu	primeiro	libro,	"O	método	da	pedagoxı́a	cientı́-ica".	Neste	establece	o	desenvol-

vemento	 dos	materiais	 e	 o	 fundamento	 do	 seu	método.	 En	 1926	 co	 apoio	 de	Mussolini	 fúndase	 a	

"Real	Escola	do	Método	Montessori".	As	escolas	multiplı́canse	en	Italia	pero	Marı́a	renuncia	á	axuda	

do	ditador	que	querı́a	adoutrinar	os	nenos	para	os	seus	-ins	bélicos.	

En	1935	 instálase	en	Barcelona	 e	desenvolve	métodos	para	 catequese	 (relixión).	En	1936	estala	 a	

Guerra	Civil	española,	foxe	de	Barcelona	e	instálase	en	Holanda,	onde	volve	empezar	o	seu	labor.	En	

1938	publica	o	seu	libro	"O	neno,	o	segredo	da	infancia".	

En	1939	inicia	a	primaria	Montessori,	desenvolve	as	comunidades	infantı́s	como	proposta	para	subs-

tituı́r	as	gardarı́as.	Ao	rematar	a	Segunda	Guerra	Mundial	regresa	a	Holanda	e	continúa	a	propaga-

ción	das	súas	ideas.	

Recibe	a	Lexión	de	Honra	de	Francia	polo	seu	destacado	labor	no	campo	da	educación;	a	condecora-

ción	Honoris	Causa	da	universidade	de	Amsterdam	e	é	proposta	tres	veces	para	o	“Nóbel	da	Paz”.	

+	O	Método	Montessori	+	

Os	seus	principios	básicos	son:	

1º	A	mente	absorbente	dos	nenos.	Apréndeno	 todo	 inconscientemente,	pasando	pouco	a	pouco	do	

inconsciente	á	conciencia.	

2º	Os	perı́odos	sensibles.	Perı́odos	nos	cales	os	nenos	poden	adquirir	unha	habilidade	con	moita	faci-

lidade.	

3º	O	ambiente	preparado.	Trátase	dun	ambiente	que	se	organizou	para	o	neno,	deseñado	para	 fo-

mentar	unha	mellor	aprendizaxe	e	crecemento.	

4º	O	papel	do	adulto.	O	papel	do	adulto	é	guiar	o	neno	e	darlle	a	coñecer	un	ambiente	novo	e	cómodo.	
	

ALBERTO	LAGO	

Como é que, sendo tan intelixentes os nenos, son tan estúpidos a maior parte dos homes? Debe ser froito da educación. 
Alejandro Dumas 
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TERRITORIO: A BISBARRA DO EUME. 
 
A bisbarra do Eume conxuga o mais fermoso das paisaxes galegas. Ten o encanto das vilas mariñeiras, a 
frondosidade dos bosques do parque natural Fragas do Eume, as zonas protexidas de río Xubia, e as tran-

quilas praias de Cabanas e Pontedeume, que son un lugar perfecto para o desfrute du-
nha viaxe. 
O parque natural Fragas do Eume de grande interese ecolóxico é un dos últimos bos-
ques atlánticos de Europa. As depresións e o canón que se forma na conca do río dan 
lugar a paisaxes de gran beleza. O valor ecolóxico compleméntase co intenso sabor 
medieval dos seus monumentos existentes: os mosteiros de Monfero e Caaveiro, as 
igrexas románicas de Breamo e Doroña ou o castelo de Andrade. 
A parte norte do territorio está marcada polo espazo protexido Xubia-Castro. No val 

do río Xubia encóntrase o castelo de Moeche. Na beira do río Castro, xunto a un pequeno remanso, atópa-
se o castelo de Naraío. Dentro do espazo protexido está tamén a serra de Forgoselo, un macizo granítico 
de grande interese ecolóxico. 

JUAN 

A EDUCACIÓN QUE DÁ A TE-
LEVISIÓN AOS NENOS. 

      
Algúns debuxos ensinan os nenos a 
portarse ben cos seus pais e cos seus 
compañeiros, como a amizade. Os de-
buxos ensinan a ser artistas e a respec-
tar os demais, ensínanos bos modais. 
A televisión ten boas proclamas coas 
que os nenos aprenden moito. Outros 
non queren saber nada porque lles dá 
igual aínda que fan cousas que non de-
ben facer como gastar algunhas bromas 
de mal gusto ou meterse cun compa-
ñeiro que lles cae mal. 
Outros nenos imitan os protagonistas 
dos debuxos e despois arrepíntense do 
que fan. Os debuxos son unha informa-
ción vital para que aprendan as cousas 
que pasan ao seu arredor e a ser respec-
tuosos cos seus educadores tanto no 
cole como na casa, ensinan a compartir 
os seus xoguetes e a xogar cos demais 
sen ser racistas e ter respecto polos es-
tranxeiros que veñen a recibir unha boa 
educación. Os que fan eses debuxos 
teñen unha boa responsabilidade cos 
nenos. Eles tamén son educados a tra-
vés da tele. A tele leva anos educando 
os nenos dos países que están desen-
volvidos. 
 
 

ELISA 

A FAMILIA. 

 

Carlos era verdadeiramente simpático e moi chis-

toso, estaba moi namorado de Mariví que era fisi-

camente bela e atractiva. Á fin do seu noivado, 

que foi de varios anos, casaron. Ese día ela irra-

diaba beleza. Anos despois el faltoulle ao respec-

to, pero iso si, Mariví non foi vítima de malos tra-

tos, grazas a que era unha muller lista, non se 

deixaba enganar. Carlos de mozo era delgado e 

despois de casado comezou a engordar ata con-

verterse en obeso, egoísta, maleducado e o seu 

comportamento deixou de ser normal. Carlos 

chamaba “Maruja” a Mariví e ela non facía máis 

que fumar un paquete de tabaco ao día. Facíao 

pola ansiedade que lle provocaba Carlos, aínda 

que conseguiu controlar o que fumaba por amor 

propio e por que non tiña un pelo de parva. Aos 

seus fillos, Mariví, educounos no respecto e ad-

miración. Agora está separada e é unha muller 

madura e feliz xunto aos seus fillos e a súa nova 

parella. El a respecta, ama, admira e trata con 

cariño apoiándoa en todas as decisións e iniciati-

vas que toma. Tamén respecta aos fillos de Ma-

riví e quéreos coma se fosen seus. Grazas ao es-

forzo chega a recompensa, agora Mariví e familia 

son felices. 

PATRICIA COGOLLUDO DE OYA 
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A PEDAGOXÍA LIBERTARIA. 
 

A	pedagoxı́a	no	anarquismo	ou	pedagoxı́a	libertaria	refı́rese	a	unha	serie	de	formulacións	propostas	

sobre	 pedagoxı́a	 feita	 por	 determinados	 sectores	 do	 anarquismo,	 representa	 usualmente	 a	 parte	

educativa	 deste	 (partidaria	 dun	 cambio	 polı́tico	 e	 social	 evolucionario,	 en	 contradición	 co	 cambio	

brusco	ou	revolucionario).	Os	puntos	en	común	destas	propostas	relaciónanse	con	conseguir	un	mé-

todo	de	aprendizaxe	no	que	a	persoa	poida	desenvolver	as	súas	aptitudes	libremente,	sen	autoridade	

imposta.	Famosos	pedagogos	e	escritores	tales	como	Francesc	Ferrer	i	Guardia,	Ricardo	Mella	e	León	

Tolstói	 escribiron	 sobre	 este	 tema,	 poñendo	 en	práctica	di-

versas	 experiencias	 escolares	 como	 a	 Escola	 Moderna	 de	

Barcelona	a	comezos	do	sécu- lo	XX,	La	Ruche	promovida	por	

Sébastien	 Faure,	 a	 escola	 ra- cionalista	de	 José	Sánchez	Ro-

sa	en	Andalucı́a,	ou	as	escolas	 para	obreiros	dos	ateneos	po-

pulares	anarcosindicalistas	na	 España	 do	 primeiro	 terzo	 do	

século	XX.	

Pensadores	 da	 corrente	 hu- manista,	 Mounier,	 Bertrand	

Russell,	e	do	campo	da	psicoloxı́a,	Erich	Fromm,	ou	no	campo	da	pedagoxı́a,	Célestin	Freinet,	Paulo	

Freire	ou	Rudolf	Steiner,	 retroalimentaron	as	 ideas	dunha	pedagoxı́a	de	corte	anarquista.	Máis	 re-

centemente,	pensadores	de	variadas	formas	de	anarquismo	propuxeron	reformas	educativas	en	tor-

no	a	conceptos	tan	distintos	como	a	desescolarización	de	Iván	Illich,	a	pedagoxı́a	Waldorf	de	Rudolf	

Steiner	ou	a	educación	na	casa	promovida	por	asociacións	de	pais	de	familia.	
BENJAMI	N		

A	REDE.	
	

Internet naceu no ano 1960. 
Google foi fundada o 27 de setembro de 1998 por 
Larry Page e Sergey Brin (dous estudantes de dou-
toramento en Ciencias dá Computación dá Univer-
sidade de Stanford), hai xa 15 anos. Custoulles cen 
mil dólares. 
Facebook naceu no ano 2004 o seu creador foi 
Mark Zuckerberg e todo comezou como unha afec-
ción na universidade de Harvad. 
Homes e mulleres chatean polas redes sociais cons-
cientes ou inconscientes de que é o mellor que lles 
puido pasar na vida. Canto máis se chatea, máis 
quere andar esa persoa por ese mundo. Homes e 
mulleres virtuais que cren que así faise o ben na 
rede.  
Na rede, homes e mulleres intentan buscar parella 
ou non. Moitas destas persoas cren que tras unha 
identidade está a persoa verdadeira, pero iso pode 
ser certo ou non. Tras do virtual escóndense homes 
e mulleres de todo tipo: persoas minusválidas, per-
soas con problemas de parella, persoas normais, 

persoas de todo tipo e clases sociais. 
As redes sociais son virtuais e pódense facer moitas 
cousas con elas. A xente non adoita utilizar ben as 
redes, confundindo a unhas e a outros navegantes 
que son máis realistas con este tipo de sistema. Pe-
ro iso xa non é culpa do invento senón da xente que 
utiliza o virtual. Ás veces algunhas persoas contan 
a verdade e hai outras que non. O por que? Medo a 
encontrarse ao outro lado algo descoñecido ou ver-
dadeiro. 
É outra forma de ver o mundo, sexa real ou non 
pero moitas a persoas alívialles falar con outra xen-
te que non sexa do seu ámbito familiar ou social e 
desconectar de todo. 
Para min é un gran paso, así abro os ollos a outras 
culturas que están aí, e existen de verdade, e perso-
as que existen de verdade ou virtuais pero ás veces 
reais. A todas esas persoas que teñan unha boa via-
xe por este mundo virtual e que sigan buscando, 
sexa o que sexa, que ao final se encontra. 
Un saúdo a todas e todos. 

ANA NIETO 
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O CASTELO DE NARAÍO. 

Construído sobre pedra viva dentro do espazo protexido Xuvia-Castro, o castelo de Naraío data do século 
XIV, aínda que se cre que os restos que hoxe podemos ver son o froito da remodelación dunha fortaleza 
máis antiga. 

O castelo de Naraío era unha fortaleza inexpugnable. Á torre da homenaxe ché-
gase despois de cruzar dúas portas nas que aínda se aprecia o escudo de armas 
dos Andrade. Arredor da torre encontráronse restos arqueolóxicos como moe-
das e cerámicas. 
A vista máis impresionante do conxunto obtense dende o outro lado do río, den-
de onde se aprecia partes dos antigos muros, das torre e dos contrafortes, que lle 
confería o seu indubidable carácter defensivo. 
Este castelo está a unha distancia de doce quilómetros do castelo de Moeche, 
entre ambos os dous monumentos discorre unha ruta que partindo de Moeche 
segue o camiño da revolución seguida polos Irmandiños neste territorio. 
O castelo de Naraío encóntrase situado sobre a beira esquerda do río Naraío. O 

castelo está na provincia da Coruña, no municipio de San Saturniño. 
A Revolta Irmandiña foi unha revolta social que tivo lugar en Galicia entre 1467 e 1469, foi posiblemente 
a maior revolta europea de todo o século XV. Fame, epidemias e abusos por parte da nobreza galega e in-
tereses políticos (guerra civil en Castela) foron o seu detonante. A "Santa Irmandade" xurdida e xustifica-
da por tal situación, tornouse en revolución como reacción ao sentimento acumulado de agravio polos ma-
les e danos que o pobo recibía por parte dos nobres das fortalezas. 

JUAN 

A	 CRISE	 QUE	 ESTAMOS	 A	 PASAR	 OS	 CI-

DADA	NS.	
 
Os cidadáns están a pedir que haxa máis traballo 

para todos aínda que algúns teñen que deixar o seu 
país para conseguilo. Non todos marchan e quedan 

cun mínimo soldo. Estes cidadáns non queren per-
der o seu idioma por nada, traballan para eles mes-

mos e para os seus. Eles piden que non pechen as 

empresas e non boten a xente á rúa. Na rúa os cida-

dáns están cansos de todo isto e queren que se solu-

cione os problema. 
A non todos aféctalles a crise, porque teñen un sol-

do alto, ou porque poden ir de vacacións onde quei-

ran. Algúns viven na rúa por non poder pagar o pi-

so ou non poder pagar unha vivenda, viven de es-

molas que lles dá a xente que se preocupa por eles, 
a pesar de que algúns prefiren gastar os cartos en 

vicios antes que en comida. 
Algúns dormen nos asentos dun xardín rodeados de 

flores frescas. Algúns rematan nunha residencia, 

outros rematan en casas dos seus familiares e ou-

tros rematan tendo enfermidades. Están preocupa-
dos polo seu futuro e o futuro dos seus e rematan 

nunha casa de acollida. 
Están agradecidos polo que fan por eles e porque 

lles axudan a encontrar un traballo aínda que sexa 

pouco. Confórmanse con ter unha comida e unha 

cama quente todos os días, como debe ser, aínda 
que a teñan que compartir con outras persoas, así 

tampouco están sós e poden ter unha amiga intima 

para falar con ela e cos demais, ter unha boa rela-

ción e sentirse ben cun mesmo. 
 

ELISA 
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MANDALAS. 
Mandala é un termo de orixe sánscrito, que significa diagramas ou representacións simbólicas bastante 
complexas, utilizada tanto no budismo coma no hinduísmo. 
Mandala significa círculo, disco (sol e lúa), círculo sagrado. 
O sánscrito é unha lingua clásica da India; similar ao latín e ao grego en Europa. 
Quere dicir "perfectamente feito" San = completamente e Krito = feito. 
É unha técnica de relaxación oriental e pódeno realizar persoas de calquera idade e fortalece a creatividade. 
As mandalas son diagramas ou representacións esquemáticas, que son as galaxias, estrelas e planetas; e o 

microcosmos, átomos e partículas subatómicas utilizados no budismo e o hinduísmo. 
Son útiles para a concentración, a atención, activación da enerxía positiva, eleva o nivel de conciencia, es-

téndese a capacidade da mente e a memoria para a saúde. Axúdanos a relaxarnos. Unha mandala sempre 

vai ser positiva sexa cal sexa a súa cor. 
 
Vermello: forza, resistencia... 
Laranxa: enerxía, optimismo... 
Amarelo; a luz, o sol, sabedoría... 
Verde; equilibrio, esperanza... 
Azul; calma, paz, serenidade... 
Índigo ou anil; enerxía vital... 
Violeta; inspiración, creatividade... 
Rosa; amizade, comunicación... 

ANA NIETO 

SENTI	A	O	ANARQUISMO	
Para	Ferrer	i	Guardia	

 

Ás veces na escola, a onde acoden os que nun primeiro momento vanse internar na vida, esa vida que 
nos lle deixamos, pronto eles serán os que fagan avanzar a sociedade e a educación. 

Non vamos a chamar utopía ao que xogan os nenos, pero non hai nada mais anárquico que nós con ca-
tro anos,  mais ben parece que non ten nada que ver co control que nos ten atrapado baixo un estado 
que Ferrer i Guardia, anarquista, pedagogo, libre pensador e emprendedor desexaría borrar, eliminar.  

Seguro que lle custou xunguir ideais co traballo e aferrarse a unha realidade.  Pensou e traballou para e 
por un mundo libre e igualitario.  

Adiante compañeiros, que sen estado non nos poden pechar as portas de golpe! 

BENJAMÍN, EZAMA e XAQUÍN 

Onde hai educación, non hai distinción de clases. 
 Confucio  
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O	MOSTEIRO	DE	OIA.	
 

O Mosteiro de Santa María de Oia, monumento principal do municipio, comezou a construírse a mediados 

do século XII, durante o mandato do rei galego Afonso VII. No interior dos seus muros reuníronse monxes 

que previamente habitaban distintos puntos da comarca. En 1185 pasou a formar parte da Orde do Císter. 
Conta con elementos románicos, góticos e barrocos, froito das reformas e modificacións que sufriu ata fi-

nais do século XVIII. A igrexa presenta tres naves dispostas en planta de cruz latina. O coro é do S. XVII e 

a fachada de estilo barroco de fins do S. XVIII. 
Grazas á súa estratéxica localización (está situado xusto á beira do mar), Santa María de Oia xogou un im-

portante papel na defensa da costa. En 1624 os monxes lograron desbaratar un ataque da flota turca, o que 

levou a Felipe IV a concederlle ao mosteiro o título de "Real". Tras a Desamortización de 1835 pasou a ser 

de propiedade privada, aínda que a igrexa funciona como templo parroquial. 
O mosteiro de estilo cisterciense comezou a construírse na costa do Baixo Miño, sobre o porto de pescado-

res de Oia, no ano 1185, e a última achega fíxose na súa igre-

xa no século XVIII. 
A planta é de cruz latina con tres naves e a súa cabeceira cons-

ta de cinco absidiolas graduadas de planta rectangular, mostra 

da influencia francesa. As bóvedas son de canón no cruceiro, 
así como nas capelas da cabeceira. O máis rechamante do in-

terior da igrexa son os seus inmensos piares en forma de T, 

suxeitados por baseas de chanzo. 
Constucción: Mosteiro. 
Período artístico: Cisterciense. Da orde do Cister ou relativa a 

ela. 
Período histórico: Do século XII ao XVIII. 

PATRICIA COGOLLUDO DE OYA 

A EDUCACIÓN DOS MOZOS. 

A educación dos mozos de hoxe é la- mentable porque non teñen respecto polas 
propiedades dos demais e crense con dereito a destruír os negocios de moita 

xente honrada que se ergue todos os días para abrir os seus comercios. Os co-

merciantes non saben que facer para que isto non suceda, algúns mozos tómano 

a carallada e outros tómano como unha broma do destino, como, se lles tivesen 

manía. A xente está rabiosa polo que pasa e a policía non fai nada para encon-

tralos. 

Os roubos que fan os mozos son moi grandes porque gozan collendo isto; ade-
mais, fanse famosos polos xornais e as teles e rinse da xente. Rouban sen compai-

xón e matan sen piedade e ameazan ao propietario se non lles dá os cartos, algu-

nhas veces aparece a policía e os dete- ñen e outras non, pero rematan sendo co-

llidos e son xulgados con penas moi baixas e rematan facendo o mesmo, como 

Pedro pola súa casa, e só dous ou tres rematan collidos. Aínda que non o pareza 

estes mozos recibiron unha boa educa- ción pero preferiron a vida doada como 
roubar. 
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O CASTELO DE MOECHE. 
      
A	historia	de	Moeche	céntrase	arredor	deste	castelo,	que	posiblemente	mandou	construı́r	Garcı́a	Ro-
drı́guez	de	Valcárcel	grazas	ás	prebendas	señoriais	do	rei	
Enrique	II	de	Castela.	
Nos	 muros	 pódense	 observar	 fermosos	 escudos	 de	 ar-
mas	pertencentes	a	distintas	familias	feudais:	os	Osorio,	
os	Enriques	ou	dos	Castro	de	Lemos.	Estas	familias	pro-
tagonizan	parte	dos	contidos	da	exposición	que	se	pode	
visitar	 no	 interior	 de	 castelo.	
Este	 castelo	 relaciónase	 inevitablemente	 coas	 Revoltas	
dous	Irmandiños	do	século	XV.	As	referencias	documen-
tais	 fálannos	da	destrución	total	do	castelo	 ás	mans	dos	
revolucionarios	 e	 das	 sentenzas	 que	 obrigaron	 estes	 a	
reconstruı́r	o	castelo	pedra	a	pedra.	
A	exposición	que	alberga	o	castelo	inclúe	unha	curtame-
traxe	que	narra	aqueles	acontecementos.	Cada	ano	a	-inais	do	mes	de	agosto	celébrase	o	festival	Ir-
mandiño,	no	que	se	recrea	a	toma	deste.	

HOMOSEXUALIDADE.	
O termo homosexual foi empregado por primeira 

vez en 1869 por Karl-Maria Kertbeny, pero foi o 
libro Psychopathia Sexualis de Richard Freiherr 

von Krafft-Ebing o que popularizou o concepto en 

1886. 

Karl-Maria Kertbey (Viena 1824 - Budapest 1882) 

foi un escritor, poeta, tradutor do húngaro ao ale-

mán, patriota e pioneiro do movemento de libera-

ción homosexual. Foi quen creou nun opúsculo 

(obra literaria de pouca extensión), en 1869 a pala-
bra homosexual. Karl morreu mallado pola súa con-

dición “gay”. 
Richard Freiherr von Krafft-Ebing (1840 -1902) foi 

un psiquiatra alemán, autor de numerosas obras en-

tre outras a que mencionamos anteriormente. 
A homosexualidade é unha orientación sexual que 

se define como a interacción ou atracción sexual, 
afectiva, emocional e sentimental cara a individuos 

do mesmo sexo. Non é ningunha enfermidade. 
Homosexual ou “gay” é o mesmo, eles e elas prefi-

ren o remato homosexual, que en inglés anticuado 

significa «alegre». 
Paréceme moi ben que desen o paso de falalo por 

todo o mundo, ás súas familias, aos seus amigos, á 
xente que non coñecen de nada. Deuse un gran paso 

na historia. Hoxe en día en moitos países aínda está 

prohibido manter relacións sexuais con persoas do 

mesmo sexo. Paréceme moi ben que saísen ao mun-

do exterior, que sexan pais, que casen, que traba-

llen. Homosexual pode ser calquera, rico ou pobre, 

coñecido ou non, de calquera profesión. Durante a 

miña vida coñecín persoas homosexuais. 
Os máis coñecidos son Moncho Borrajo, Boris 

Izaguirre, Pedro Almodovar, Jodie Foster, Ellen de 

Generes, Jesus Vázquez, Ricky Martin, Tiziano Fe-

rro, Jorge Cadaval, e así un longo etcétera. Eles de-

ron un gran paso cara aos demais. E entendo ao co-

lectivo homosexual pois sofren un gran rexeitamen-
to social. 
Paréceme moi ben que haxa un día do orgullo 

“gay”. 
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CAMPIÓNS DO MUNDO DE XADREZ. 

CAPÍTULO III 

ENMANUEL LASKER 1868 – 1941. 
Non se tomou en serio o xadrez ata cumprir os 15 anos. En 1892 efectuou 

unha longa visita a Inglaterra e tras certo número de éxitos trasladouse a Amé-

rica onde derrotou a Steinitz en 1894. Despois de gañar o campionato do mun-
do obtivo unha serie de grandes vitorias en torneos que demostraron que esta-

ba moi por riba de todos os mestres xadrecista daquela época. 
En 1921 Lasker perdeu fronte a Capablanca o encontro polo título mundial no 

que manifestou escaso interese e deuse por vencido prematuramente. En 1934 

a presión económica obrigouno a volver e alcanzou o terceiro posto en Moscova. 
Interesáronlle moitas e variadas cousas; ensinou matemáticas, escribiu sobre filosofía e inventou un mode-
lo de tanque na primeira guerra mundial entre outras moitas cousas. 
Lasker era a antítese do seu predecesor Stinitz. Afable, cortés, os que o coñecían impresionábanse ante a 

súa negativa a complicarse en discusións ou a pronunciar unha soa palabra inconveniente para alguén. 
Mantivo relacións amigables con Einsten quen escribiu o prólogo dunha biografía de Lasker. 
O estilo de Lasker é máis difícil de definir que o de calquera dos outros campións. 
Dous trazos destacan a súa superioridade táctica e a súa busca da claridade e a orde. Tiña talento abondo 
para a apertura, o medio xogo e a parte final con idéntico virtuosismo. 
 
JOSÉ RAÚL CAPABLANCA 1888 – 1942. 
Nacido na Habana, Capablanca foi un neno prodixio que aprendeu a xogar ao xadrez aos 4 anos, e fíxoo 

sen a axuda de ninguén, simplemente vendo xogar partidas ao seu pai cos seus amigos. Rapidamente sor-

prendeu a todos, por exemplo, en certa ocasión o seu pai perdeu unha partida cun amigo e Capablanca, an-

te o asombro de todos os concorrentes, fixo unha análise exacta de 

por que perdera. Outro feito parecido aconteceu cando o seu pai re-

construíu unha partida de Chigorin e Steinitz no taboleiro ante uns 
amigos e José Raúl volveu deixar a todos coa boca aberta sinalando 

unha variante coa que o austríaco tivese vencido. 
Esta facilidade para xogar e analizar o xadrez acompañou a Capa-

blanca toda a súa vida. Para el ser un dos máis grandes non lle 

custou un esforzo demasiado grande, aínda que remataría pagando a 

súa falta de preparación ao confiar demasiado no seu talento natural ante o taboleiro. 
En 1902 participou no primeiro campionato nacional cubano de xadrez, clasificándose en cuarta posición. 

A partir de entón tomou parte en diversas competicións, que o levaron a percorrer Europa e Estados Uni-

dos. Entre 1912 e 1915 publicou unha revista de xadrez na Habana. Durante a Primeira Guerra Mundial 

permaneceu en Nova York, onde gañou varios torneos de xadrez entre 1915 e 1918.  
No “match” contra Lasker en 1921 gañou o campionato mundial de xadrez, Capablanca gañou 4 partidas, 

empatou 10 e non perdeu ningunha, consagrándose finalmente como o mellor xadrecista do planeta. Nese 
mesmo ano publicou a súa obra “Fundamentos do xadrez” e casouse na capital cubana. Capablanca conti-

nuou competindo e gañou, entre outros torneos, o New York International en 1927. Este ano perdeu o seu 

título mundial fronte a Alekhine. Tamén foi embaixador de Cuba, participou como actor na película Chess 

Fever, en 1925, e casou en segundas nupcias cunha princesa rusa. Faleceu en 1942, aos cincuenta e tres 

anos, a consecuencia dun ataque cardíaco que sufriu no Club de Xadrez de Manhattan. 
 

ALBERTO LAGO 

Lasker e o seu irmán Berthold  

Capablanca contra Lasker. Moscova 1925. 
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EUROCOPA DE FÚTBOL ITALIA 1968. 
 

Hai que dicir que nesta edición da Eurocopa de 1968 
produciuse un cambio na forma de acceder á fase fi-

nal. As 31 seleccións participantes quedaron encadradas en sete grupos de catro equi-
pos e un de tres. O primeiro de cada grupo accedía ás eliminatorias de cuartos de final. 
Houbo unha igualdade moi grande en todo o torneo debido ao prestixio deste. Unha das 
sorpresas protagonizouna Bulgaria que conseguiu eliminar ao Portugal do gran Eusebio 
e poñerllo difícil a Italia, gañándoos no partido de ida pero sucumbindo no de volta. O 
duelo anglo español foi apaixonante posto que se trataban nin máis nin menos que da 
campioa do mundo, Inglaterra, e a campioa de Europa, España. 
Xunto a Italia e Inglaterra clasificáronse para a fase final, Iugoslavia e a URRS. 
A fase final da terceira Eurocopa disputouse en Italia, nas cidades de Nápoles, Roma e 
Florencia. Os emparellamentos serían: URRS contra Italia e Iugoslavia contra Inglaterra. 
Os ingleses foron sorprendidos por unha selección iugoslava cun solitario gol de Dra-
gan Dzajic nos últimos minutos. O equipo onde xogaba Bobby Charlton foi derrotado 
por unha selección iugoslava que non estivo tan 
preto de tocar a gloria como naquela Eurocopa. Pe-
ro os iugoslavos perderon para a final ao cerebro 
do equipo Ivica Osin, debido a unha dura marcaxe. 
Na outra semifinal a URRS intentou gañar a Italia 
que contaba co apoio do estadio San Paolo de 
Nápoles. O partido rematou empate a cero ao igual 
que as dúas prorrogas que viñeron despois. Así 
que como aínda non existían as quendas de penal-
tis procedeuse ao lanzamento dunha moeda. A 
sorte sorriu a Italia. 
O terceiro posto foi para Inglaterra que venceu por 
dous a cero á URRS. 
Os iugoslavos estiveron a punto de quedar campións posto que grazas a un gol de Dza-
jic se mantiveron por diante no marcador ata que Domenghini conseguiu empatar de 
libre directo a falta de poucos minutos para o final. Había que repetir o partido. 
Na repetición os italianos adiantáronse grazas a un temperán gol de Riva e sentenciaron 
á media hora con outro tanto de Anastasi. A defensa italiana pechou filas e tirou de ofi-
cio para asegurar o resultado, botando a perder o sono iugoslavo, que nunca estivo tan 
preto da gloria. Para Italia, recuperar a grandeza tras o desastre do mundial do 66, onde 
caeron ante Corea do Norte, nunca tivo tantos obstáculos, nin tanta sorte. Acceder á fi-
nal por unha moeda ao aire, gañar esta no segundo partido, dous árbitros caseiros, un 
público envorcado...  
Italia o tivo todo para gañar e gañou. 

BENJAMÍN NOGUEIRA 

O capitán de Italia, Giacinto Facchetti, co trofeo de campións.  

O máis difícil de aprender na vida é que ponte hai que cruzar e que ponte hai que queimar.  
Bertrand Russell  
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A VOZ DE LENDA RECOMENDA: 

Mentres te rouban, ti berras: Goooooooooooooooooooooooooooooooooooool!!!!!  
Popular 
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A VOZ DE LENDA RECOMENDA: 
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