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Cando nun centro rural de pouca matrícula, un compañeiro comenta con certa gracia: “- 

e que a miña aula parece a ONU, teño unha nena de Suiza, outra de Alemania e outra de 

Inglaterra... en fin!” e o resto dos profesores admitimos que efectivamente, hai unha 

gran versatilidade cultural entre os nosos alumnos/as, xurde a idea de levar a cabo un 

proxecto de gran enriquecemento lingüístico e cultural.  

 

Atopar nenos e nenas doutras comunidades, mesmo doutros países é relativamente 

frecuente hoxe en día en grandes centros de entorno urbano. Cidades como Vigo, 

Santiago, Coruña contan cun número elevado de población estranxeira que escolariza os 

seus nenos nun proceso natural de inmersión. Non tanto acontece isto en pequenos 

centros esparexidos pola Galicia interior. De modo que cando a sorte acompaña hai que 

aproveitala, e esta vez deuse a casualidade de que no noso centro, contabamos con 

material humano dabondo! 

 

 Pouco a pouco a idea vai tomando forma: decídese que serán uns encontros 

interculturais. O claustro está dacordo en que tódolos nenos e nenas do centro poderían 

coñecer as experiencias que os pais e nais de alumnos procedentes doutros países/ 

comunidades autónomas poideran aportar. Non só sería interesante senón que tamén 

moi enriquecedor. Entón aparece o título da actividade: As Primeiras xornadas 

interculturais do CEIP RAIRIZ de VEIGA. 

 

 

 

 

 



 Logo de establecer os principais obxectivos, establécese o modus operandi.¿Quén vai a 

intervir? ¿Cómo se vai facer? Por unha banda contamos coa vantaxe de que nenos e 

nenas de Cuba, de Perú, de Colombia, de Suiza, Inglaterra, e xa máis preto, do País 

Vasco, de Logroño e por suposto de Portugal integran as nosas aulas. Pola outra banda, 

o noso centro está a desenvolver dende hai xa bastantes cursos, un proxecto de traballo 

interxeraccional conxuntamente cun centro de día para persoas maiores e coa gardería A 

Galiña Azul da localidade. Este feito proporciona ós nosos alumnos/as valiosas 

oportunidades en numerosos contextos: social, emocional... e por suposto lingüístico e 

cultural xa que tamén ahí atopamos xente procedente doutros lares que gustosamente 

acepta a nosa invitación. 

 

 

 

 

O seguinte paso é que os nenos/as atopen e coñezan os contextos dos que se vai falar. 

Isto é especialmente importante para que os nenos máis pequenos entendan as charlas e 

para que os maiores establezan un punto xeográfico no espazo onde situarse. De modo 

que por cursos, os alumnos elaboran nas aulas uns mapas dos paises/rexións que están 

sendo obxecto de estudio. Unha nova tarefa será a de recadar fotos, imaxes, lendas,  

información relevante.... en fin, todo aquelo que lles permita unha mellor aproximación 

ós lugares; e con todo o material, cada aula elabora unha presentación en power point do 

sitio que lles foi adxudicado, para ser proxectada nas xornadas co gallo de facilitar a 

charla dos invitados.  



 

 



Posteriormente os alumnos repártense a confección de murais e do logo. Esta actividade 

permítelles reflectir dun modo máis práctico o que aprenderon. Logo dun amplo debate 

chega o consenso e decídese que o logo sexa: FALAMOS MOITAS LINGUAS, pois 

non só importa o lugar e a cultura senón que tamén a comunicación é fundamental. 

Tódolos invitados aportarán pequenas mostras das súas linguas nativas e así contamos 

cun amplo abano de posibilidades: o castelán, o francés, o inglés, o euskera, o 

portugués.... e por suposto a nosa lingua, o galego. Desde esta perspectiva xorde a idea 

de elaborar un mapamundi para observar a distribución mundial das principais linguas 

do planeta e comparar os falantes dunhas e doutras. 

 



 

 

 

 

 

 

Por fin chega o día e o nivel de compromiso por parte de tódolos integrantes do 

proxecto é total. Os familiares dos nosos alumnos falan das súas experiencias vitais, das 

expectativas que traían, das sorpresas que atoparon, da amabilidade da xente que os 

acolleu e dos obstáculos que atoparon. Tódolos nenos e nenas fan preguntas, todo o 

queren saber. Caen algúns mitos coma por exemplo que os ingleses só toman té e que 

non son quen de conducir pola dereita, que en Andalucía só existen os touros e o 

flamento. Do País Vasco coñecemos a seu gusto pola montaña, polas pandillas e polos 

deportes que empregan elementos da natureza e de Suiza aprendemos que cociñan con 

moito queixo e manteiga e que os chocolates están deliciosos. As salchichas tamén son 

menos dulces e que está moi limpa. De Perú nos falan dos incas, dos terremotos e das 

danzas tradicionais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 

 

 

Dende o CEIP de Rairiz de Veiga valoramos a experiencia coma moi positiva tanto pola 

consecución dos obxectivos coma polo impacto cultural que atopou nos nosos alumnos.  

Quedounos un bo sabor de boca tanto que pensamos repetir nos vindeiros cursos, con 

todo sempre poderemos mellorar! 

 

 

Sonia Yáñez Chaves. 

CEIP Antonio Vázquez Vázquez. 

Rairiz de Veiga- Ourense 

 

 

 

 

 

 


