
CONSELLOS DE EXPERTXS. 

Hoxe imos escoitar as que máis saben, as persoas expertas en ensino e educación.  

Unha destas persoas é Francesco Tonucci, psicopedagogo italiano. Nestes días pasados 
foi entrevistado polo xornal El País sobre como afectaba ás crianzas e ás persoas mozas o 
confinamento por mor do coranavirus e propostas para facer estes días. . E isto era o que 
el dicía  “Os nenos senten moito a falta da escola, é dicir, non dos profesores e os pupitres 
senón a falta dos compañeiros. A escola era o lugar onde os nenos podían atoparse con 
outros nenos. A outra experiencia na que puiden comprobar que a escola era moi desexada 
para os nenos foi cando están no hospital.” Sabemos que así é como vos sentides con 
moitas ganas de poder compartir risas, discusións, xogos ou apertas coas vosas amizades. 
Mais mentres isto non é posible é importante que te sintas vinculado a todos polo 
WhatsApp, por Instagram, ou por videochamadas ou do xeito no que ti queiras pero non 
perdas o contacto coas compañeiras e compañeiros de aula, do club no que participas ou 
coas túas amizades. Non esquezas tampouco manter contacto coas persoas maiores da 
túa familia, chama os avós, preocúpate da súa saúde, estado de ánimo e demais, seguro 
que agradecen moito a túa chamada.  

Temos que dedicar un tempo diario ao estudo de todo o que na aula virtual o profesorado 

van indicando, mais ás veces estamos cansos de estudar,  que nos di Tonucci? que tamén 

hai outros xeitos de aprender  “Propoño que a casa se considere como un laboratorio onde 

descubrir cousas e as nais e os pais sexan colaboradores do profesorado. Por exemplo, 

como funciona unha lavadora, tender a roupa, pasar o ferro, aprender a coser…” Así que 

podemos estudar varias horas, máis tamén podemos facer outro tipo de aprendizaxes moi 

útiles e que tamén poden ser divertidas... saber o funcionamento da lavadora pode 

interesarnos tanto para tecnoloxía como para física e Tonucci aínda vai máis alá “A cociña, 

por exemplo, é un taller de ciencia. Os nenos deben aprender a cociñar. O profesorado 

pode propoñer que o alumnado cociñe un prato coa súa salsa e escriban a receita. Así 

estamos a facer física, química, literatura e incluso pódese montar un libro virtual de 

receitas. Outra experiencia que me parece importante é que os nenos fagan vídeos da súa 

experiencia en casa.” Lembrades que Conchi vos animaba a facer un vídeo bailando. 

Cantos de vós o fixestes? creo que moi poucos. Podedes ver no seu blog algún vídeo e 

outras moitas propostas para facer algo de exercicio cada día. Se vos animades, escollede 

a música que vos guste e movédevos con liberdade, logo podedes enviarllo por WhatsApp 

ao 649079328 

Outra das propostas de Tonucci e tamén moi querida por nós “A outra experiencia, por 
suposto, é a lectura. A escola debería preocuparse máis, por inculcar ao seu alumnado o 
gusto de ler.” Dedicar un anaquiño do tempo teu á lectura é o mellor xeito de pasar o tempo 
de maneira satisfactoria, pracenteira e igualmente de grande proveito. Seguro que tes libros 
que liches hai tempo e che encantaron pero non volviches reler, ou libros no andel da 
habitación que non tiveches tempo aínda para ler... pero ademais, nós temos a mellor 
ferramenta para aumentar as posibilidades de atopar algo que che guste, a plataforma de 
préstamo de obras en formato electrónico das bibliotecas públicas galegas GaliciaLe  ten 
libros, revistas, audiolibros e películas en formato electrónico: e todo iso poderás lelo e 
visionalo en dispositivos diferentes: tabletas, teléfonos móbiles e ordenadores persoais. No 
caso dos libros, poderás facelo, ademáis, desde un lector de libro electrónico. Para poder 
acceder había que ter un carné dunha das bibliotecas públicas de Galicia, mais nestes días 
nin tan sequera iso é preciso, se non tés carné de biblioteca podes Rexistrarte e coas claves 
que recibirás, accederás igualmente.  Veña, anímate, ler é un xeito de viaxar, coñecer, 
saber, saborear, aprender, soñar, .... 

http://movendocu.blogspot.com/
https://www.galiciale.gal/
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-memberentry.pl

