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2ª visita galega a Polonia, 4 – 9  de outubro de 2013. 
 

No marco do Programa Comenius-Rexio, a expedición educativa galega voltou 
visitar terras polacas a semana pasada. O IES A Xunqueira II e o CEIP Froebel de 

Pontevedra, e o Centro Don Bosco de Santiago están a 
participar nun proxecto de intercambio con varios 
centros do distrito polaco de Bedzin. Logo de exercer 
de anfitrións nas Rías Baixas en outubro e marzo do 
2012, cando os 
membros polacos 
do proxecto 
visitaron Galicia, 
desta vez 
profesores e 
profesionais dos 
centros galegos 
volveron visitar 

Bedzin.  Á marxe 
das visitas a Czestochowa e Wroclaw houbo tempo 
para traballar no proxecto común e visitar varios 
centros educativos da zona para pór en común 
estratexias educativas e tratar de aproveitar iniciativas 
e propostas mutuas no traballo co alumnado. 

 
O obxectivo a longo prazo é tratar de establecer 
un futuro intercambio de alumnado, quemesmo 
podería incluír estancias de até tres meses. Por 
iso, os equipos dos centros implicados seguen a 
traballar arreo e entre outras cousas, preparando 
os detalles da 
próxima 
visita da 
delegación 
polaca, o 
vindeiro 
mes de 
marzo. Se 
nas dúas 

ocasións anteriores visitaron as Rías Baixas, 
Pontevedra e Compostela, desta vez o obxectivo 
está máis ben centrado no norte da comunidade; A 
Coruña será probablemente un dos obxectivos a 
visitar así como Fisterra, un auténtico símbolo en 
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Polonia, meta última da  ruta xacobea “Via Regia” que nas 
súas orixes pasa pola mesmísima zona de Bedzin. 
 
    No mes de xuño haberá unha última visita da delegación galega a Polonia como 
colofón final do proxecto e inicio das novas singraduras, como, por exemplo, co citado 

tipo de intercambios con centros europeos. 
 
    As asociacións Comenius Regio son proxectos bilaterais entre 
dúas institucións locais ou rexionais cun papel directo no ensino 
de cada unha das zonas implicadas. Deben estar implicados, 
pois, centros educativos pero adoitan participar tamén outras 
institucións locais (museos, ONG´s, bibliotecas, empresas...) e 
mesmo a propia 
Consellería. 
 
    O obxectivo é 
promover o 
desenvolvemento das 

actividades de 
cooperación entre autoridades de distintas 
áreas no mundo do ensino, contribuíndo deste 
xeito a unha mellora das respectivas ofertas 
educativas. O alumnado dos centros polacos 
que participan neste proxecto pode escoller 
como segunda lingua estranxeira o castelán, 
por exemplo.  
 

    Savia nova, polo tanto, no ámbito educativo 
pontevedrés con este proxecto levado polo 
IES A Xunqueira 2, o CEIP Froebel e o 
Centro Don Bosco de Compostela, todos eles a 
través da Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, nun proxecto no que 
se está a traballar arreo e do que se espera 
quitar réditos a medio e longo prazo para o seu 
alumnado. 
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